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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.

58 6836164, faks 58 6836166 , strona internetowa www.cedry-wielkie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z

zadaniem pn.: Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej

świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn.: Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w

gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka

polegających na wykonaniu następujących robót: 1)Wykonanie podbitki krokwi obiektu z materiału

równoważnego do okładzin z desek drewnianych szerokości do 12 cm na szczytach elewacji; 2)Wykonanie 2 kpl.

pionów wentylacji z pomieszczeń kuchni i W-C zakończone wyrzutniami ściennymi na elewacji północnej obiektu;

3)Utwardzenie nawierzchni kostką betonową grubości 6 cm podsypce piaskowej - 10 cm i podbudowie z tłucznia

kamiennego sortowanego - 10 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.12.10-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.53-7.

II.5) Szacunkowa warto ść 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
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Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na udzielenie dotychczasowemu

wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Do

powyższego postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, Stężyca, kraj/woj. Polska.
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