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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 57226-2015 z dnia 2015-03-16 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest us uga za adunku odpadów komunalnych oraz materia ów do zwalczania lisko ci dróg na
samochody b

ce w dyspozycji Zamawiaj cego. 2.Us uga wykonywana powinna by

adowarkami ko owymi o parametrach: -...

Termin sk adania ofert: 2015-03-24

Rzeszów: Us ugi za adunku odpadów komunalnych oraz materia ów do
zwalczania lisko ci dróg na samochody b

ce w dyspozycji MPGK - Rzeszów

Sp. z o.o
Numer og oszenia: 72984 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP:
57226 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al. gen. W adys awa
Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017 8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Us ugi za adunku odpadów komunalnych oraz materia ów do
zwalczania lisko ci dróg na samochody b

ce w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest us uga za adunku odpadów komunalnych oraz
materia ów do zwalczania lisko ci dróg na samochody b
powinna by

ce w dyspozycji Zamawiaj cego. 2.Us uga wykonywana

adowarkami ko owymi o parametrach: -za adunek odpadów; pojemno

minimum 5 m, wysoko ci podnoszenia minimum 6 m. -za adunek piasku i soli; pojemno

ki minimum 5 m3, d ugo ci ramion
ki 1,5 m3 3.Zakres

zamówienia obejmuje: 1)Za adunek odpadów komunalnych w Hali prze adunku odpadów przy ul. Ciep owniczej 11 w
Rzeszowie, od poniedzia ku do pi tku w godz. od 8 00 do 18 00, a tak e w innych godzinach i dniach, gdy wynika to z
uzasadnionych potrzeb Zamawiaj cego. 2)Za adunek materia ów do zwalczania lisko ci w magazynie soli i piasku na
ka dorazowe wezwanie Zamawiaj cego. 3)Wykonywanie innych prac wymagaj cych u ycia adowarki w miejscu
wskazanym przez Zamawiaj cego na ka dorazowe wezwanie Zamawiaj cego. 4)Pe nienie dy urów w Rzeszowie przy ul.
Ciep owniczej 11. 4.Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo jednostronnego ustalenia czasu pe nienia dy uru godzinowego
oraz zmiany czasu rozpocz cia i zako czenia pracy adowarki w zale no ci od potrzeb podyktowanych warunkami
atmosferycznymi. 5.Wykonawca zg osi si do pracy na ka de telefoniczne wezwanie dyspozytora Akcji Zimowej
niezw ocznie, lecz w czasie nie przekraczaj cym 1 godz. (numer telefonu uzgodniony z Zamawiaj cym). 6.Wykonawca
zapewni rezerwow

adowark na wypadek ewentualnej awarii adowarki podstawowej. 7.Zamawiaj cy zapewni
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Wykonawcy mo liwo

korzystania z zaplecza socjalnego w obiekcie przy ul. Ciep owniczej 11, w uzgodnionym zakresie.

8.Pozosta e warunki zamówienia szczegó owo okre lone s we wzorze umowy stanowi cym za cznik do SIWZ..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 63.11.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Us ugi Transportowo-Sprz towe Stanis aw Kotula, Rzeszów ul. Ruczajowa 9, 35-304 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 520000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 608147,67
Oferta z najni sz cen : 608147,67 / Oferta z najwy sz cen : 608147,67
Waluta: PLN.
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