
OGLOSZENIE
o WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamieszczenie ogloszenia: obowi&Zkowe.
Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

1.1) NAZW A I ADRES: Zarzlld Dr6g Powiatowych, ul. Lubelska 60, 22-200 Wlodawa,
woj. lubelskie, tel. 082 5723018, fax 0825725513.
Adres strony intemetowej zamawiajllcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
1.2) RODZAJ ZAMA WIAJ1\CEGO: Administracja samorZlldowa.

11.1) OPIS
II.I.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajllcego: Zimowe utrzymanie chodnik6w.
II.1.2) Rodzaj zam6wienia: usmgi.
II.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakres zam6wienia: Zakres prac obejmuje odsniezanie
i usuwanie sliskosci zimowej chodnik6w oraz spTZlltanie pas6w drogowych, w szczeg6lnosci:
a) mechaniczne i r~czne odsniezanie chodnik6w i sciezek rowerowych,
b) r~czne odsniezanie schod6w w ci<jgUchodnik6w,
c) mechaniczne i r~czne odrzucenie zwa16w sniegu pozostawionego przez pmgi odsniezajllce jezdni~

z przejsc dla pieszych,
d) przygotowanie piasku (niedopuszczalne jest stosowanie mieszanek z solll lub innymi srodkami

chemicznymi),
e) mechaniczne lub r~czne posypywanie chodnik6w i schod6w piaskiem w i10sci mm.

20 dkg/m2
,

f) opr6znianie koszy na smieci oraz uprzlltni~cie zanieczyszczeiL z calego pasa drogowego,
g) r~czne lub mechaniczne zamiatanie chodnik6w, sciezek rowerowych, zatok, schod6w, jezdni

i zatok parkingowych w przypadku braku pokrywy sniemej,
h) wyw6z nieczystosci uzyskanych ze sprzlltania pas a drogowego.

V.l) DATA WYBORU OFERTY: 10.09.2013.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) WYKONA WCY, KTORZY ZLOZYLI OFERTY:
1. Firma Handlowo - Uslugowa "DANKOR" Katarzyna Korpysz, ul. Przechodnia 15,
22-200 Wlodawa - oferta otrzymala 100 pkt.
2. "FLOREKO" Maciej Bojdziilski, ul. Geodezyjna 80d/ll, 03-290 Warszawa - oferta uzyskala
78,49 pkt.
VA) NAZWA I ADRES WYKONA WCY, KTOREGO OFERT~ WYBRANO:
Firma Handlowo - Usmgowa "DANKOR" Katarzyna Korpysz, ul. Przechodnia 15,22-200 Wlodawa
V.5) INFORMACJA 0 CENIE WYBRANEJ OFERTY:
Cena wybranej oferty: 36 500,00 zl brutlo.

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


Dzialaj'tc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo zam6wien publicznych
Zamawiaj'tcy infonnuje, ze w prowadzonym post~powaniu nie odrzucono zadnej oferty ani nie
wykluczono zadnego Wykonawcy.

W trybie art. 92 ust. 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych infonnujemy, iz podpisanie
umowy odb~dzie si~ z zachowaniem tenninu, 0 kt6rym mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 3a) ustawy
Pzp, tj. 10 dni od dnia przeslania zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty.
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