Boguszów-Gorce: Roboty utrzymaniowo - konserwacyjne na drogach stanowiących własność Gminy
Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce - zamówienie uzupełniające

Numer ogłoszenia: 372446 - 2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj.
dolnośląskie, tel. 74 8449311 w. 32, faks 74 8449165
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty utrzymaniowo - konserwacyjne na drogach
stanowiących własność Gminy Boguszów-Gorce, w granicach administracyjnych miasta Boguszów-Gorce zamówienie uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewidywana powierzchnia
podlegająca naprawie: 1.1 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 85m2 1.2 remont chodników 10m2
1.3 remonty nawierzchni gruntowych 170m2 1.4 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych metodą
wyrównania betonem asfaltowym- 4cm 1 tona (10m2 ) 1.5 remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
metodą wyrównania masą na zimno - 4 cm 1 tona (10m2).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1, 45.23.32.22-1.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zaproponowany tryb postępowania mający na celu wyłonienia wykonawcy robót uzupełniających jest
zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,poz. 907.) art. 67 ust 1 pkt 6, który
dopuszcza udzielenie zamówienia z wolnej ręki w związku z wystąpieniem następujących
okoliczności: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług i robót
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie
uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Na etapie przetargu podstawowego nr
WIM.271.02.2014 Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających. Zamawiający
udzielił w dniu 01.09.2014r. pierwszego zamówienia uzupełniającego WIM.271.19.2014.ZWR.
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Zgodnie z zapisami zawartymi na etapie przetargu podstawowego Zamawiający ma możliwość
udzielenia kolejnego zamówienia uzupełniającego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe VICBUD sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 58-379 Czarny Bór,
kraj/woj. dolnośląskie.
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