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Poznań, dnia 30.05.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
na podstawie art. 67 ust. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami)
Nazwa i adres zamawiającego:
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
61- 623 Poznań, ul. Wilczak 51, telefon/faks: 61/ 826-53-92
Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości:
Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw z podziałem na pobocza i rowy przy drogach
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Kościanie DW 432 - pobocza /8.712 arów/ i rowy /11.684 arów/.
Zamówienie obejmuje koszenie traw przy drogach Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
polegające na:
- oznakowaniu robót,
- oczyszczaniu powierzchni robót,
- koszeniu poboczy,
- koszeniu rowów,
- uporządkowaniu miejsca prowadzonych robót.
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Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru usługi zamieszczono w SST
Wartość zamówienia: 220 276,80 zł brutto
Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienie:
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
Czesława Andrys
67-400 Wschowa, ul. Kamienna 3
NIP: 6971935216, REGON 971165111
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone
żadne oferty (art. 67 ust. 1 pkt. 4 Pzp).
Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: do 31 października 2019 r.
Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane
albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: Zamawiający nie
zamieścił ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust .2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986ze zmianami).
Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2: Zamawiający zamieścił ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 ze zmianami) w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16.05.2019 roku pod nr 510096260-N-2019.

