PFE.271.1.2020

Jeleniewo dn. 23.03.2020 r.

Informacja o podpisaniu umowy z Wykonawcą zamówienia pn.
„Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów
gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2020 r.”
Gmina Jeleniewo informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest
wyłonienie wykonawcy zamówienia pn:
„Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów
gminnych oraz dojazdowych dróg na terenie gminy Jeleniewo w 2020 r.” w dniu
23.03.2020 roku, zawarto umowę z firmą:
Transport Ciężarowy EKO Marek Andruczyk ul. Słoneczna 13, 16-404 Jeleniewo,
NIP 844-100-80-93 za oferowane ceny jednostkowe:
1. Dostawa mieszanki pospółki piaskowo-żwirowej (żwir) 0-31,5 mm gruboziarnistej
bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe – cena za 1 tona żwiru: 14,00 zł netto
(słownie: czternaście 00/100 zł) + 23 % VAT o wartości: 3,22 zł (słownie: trzy 22/100 zł),
tj. 17,22 zł/t brutto (słownie: siedemnaście 22/100 złoty brutto).
2. Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm doziarnionego łamanym 30%
bezpośrednio na drogi gminne i dojazdowe - cena za 1 tona mieszanki: 20,00 zł netto
(słownie: dwadzieścia 00/100 złoty) + 23 % VAT o wartości: 4,60 zł (słownie: cztery
60/100 zł), tj. 24,60 zł/t brutto (słownie: dwadzieścia cztery 60/100 zł brutto).
3. Równanie i profilowanie równiarką samojezdną nawierzchni dróg żwirowych,
gruntowych, oraz innych usług wykonywanych przy użyciu równiarki, np. wykonanie
rowów przydrożnych, ścinanie skarp – cena za 1 roboczogodzinę pracy równiarki: 110,00
zł netto (słownie: sto dziesięć 00/100 zł netto) + 23 % VAT o wartości: 25,30 zł (słownie:
dwadzieścia pięć 30/100 zł), tj. 135,30 zł/r-g brutto (słownie: sto trzydzieści pięć 30/100
zł brutto).
4. Usługa świadczona koparką oraz samochodem wywrotką przy czyszczeniu i
udrożnieniu rowów przydrożnych, przepustów, poszerzaniu drogi z załadunkiem
materiału (urobku) i wywozem – cena za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu: 110,00 zł netto
(słownie: sto dziesięć 00/100 zł netto) + 23 % VAT o wartości: 25,30 zł (słownie:
dwadzieścia pięć 30/100 zł), tj. 135,30 zł/r-g brutto (słownie: sto trzydzieści pięć 30/100
zł brutto).
5. Wymiana przepustów drogowych polegająca na zakupie i wstawieniu przepustów
drogowych z rur PCV Ø 30 przy drogach gminnych – cena za 1 mb przepustu: 110,00 zł
netto (słownie: sto dziesięć 00/100 zł netto) + 23 % VAT o wartości: 25,30 zł (słownie:
dwadzieścia pięć 30/100 zł), tj. 135,30 zł/mb brutto (słownie: sto trzydzieści pięć 30/100
zł brutto).
6. Wymiana przepustów drogowych polegająca na zakupie i wstawieniu przepustów
drogowych z rur PCV Ø 50 przy drogach gminnych – cena za 1 mb przepustu: 210,00 zł
netto (słownie: dwieście dziesięć 00/100 zł netto) + 23 % VAT o wartości: 48,30 zł
(słownie: czterdzieści osiem 30/100 zł), tj. 258,30 zł/mb (słownie: dwieście pięćdziesiąt
osiem 30/100 zł brutto).
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