Ogłoszenie nr 332808 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Boguszów-Gorce: wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Hanki
Sawickiej w Boguszowie-Gorcach” polegających na modernizacji nawierzchni jezdni na działkach
nr 308/3, 312, obr. 5 Stary Lesieniec
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, krajowy numer identyfikacyjny
89071818800000, ul. Pl. Odrodzenia 1, 58370 Boguszów-Gorce, państwo , woj. dolnośląskie, tel.
74 8449311 w. 32, faks 748 449 165, e-mail u.gajewska@boguszow-gorce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót uzupełniających w
ramach zadania pn. „Modernizacja ul. Hanki Sawickiej w Boguszowie-Gorcach” polegających na
modernizacji nawierzchni jezdni na działkach nr 308/3, 312, obr. 5 Stary Lesieniec
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu
technicznego
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
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Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja nawierzchni jezdni na działkach nr
308/3, 312, obr. 5 Stary Lesieniec w zakresie: frezowania nawierzchni bitumicznej na śr. głębokości
5 cm wraz z transportem i wbudowaniem destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego
(odległość do 1000m) na pow. ok. 409,80 m2, rozebraniu nawierzchni chodnika o naw. asf., wywóz
i składowanie gruzu na pow. ok. 20,25 m2 wyrównania podbudowy śr. gr. 3 cm z kruszywa
łamanego na pow. ok. 96,00 m2, wykonania warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego
AC11S wraz ze skropieniem emulsją asf. na pow. ok. 505,80 m2, wykonania warstwy ścieralnej gr.
4 cm z betonu asfaltowego AC11S wraz ze skropieniem emulsją asf. na pow. ok. 20,25 m2
II.5) Główny kod CPV): 45111000-8,
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 17514.41
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zaproponowany tryb postępowania mający na celu wyłonienia wykonawcy robót uzupełniających
jest zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.,poz. 2164 ze zm.) art. 67 ust 1
pkt 6, która 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.271.11.2016 Zamawiający przewidział udzielenie robót
uzupełniających do kwoty 200 239,00 zł netto.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
Świdnickie Przedsiębiorstwo BudowyDróg i Mostów, , ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica,
Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie
z up. Burmistrza Miasta
Paweł Sosialuk
Z-ca Burmistrza Miasta
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