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Cedry Wielkie: Realizacja robót uupełniających przy zamówieniu pn.: "Utwardzenie drogi roniczej w miescowości Trutnowy, działki

nr 201 i 203 w gminie Cedry Wielkie"

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 Cedry Wielkie, krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego  16, 83020   Cedry Wielkie, państwo Polska, woj. pomorskie, tel.

586 836 164, faks 586 836 166, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl Adres strony internetowej (URL): www.cedry-wielkie.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: Realizacja robót uupełniających przy zamówieniu pn.: "Utwardzenie drogi roniczej w miescowości Trutnowy, działki nr 201 i 203 w

gminie Cedry Wielkie"

Numer referencyjny ZP.271.13.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn.: „Utwardzenie drogi rolniczej w miejscowości

Trutnowy, działki nr 201 i 203 w gminie Cedry Wielkie”. Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego polegająca na ułożeniu nowych płyt drogowych o wymiarach

300x150x15 cm w śladzie istniejącej drogi gruntowej. W ramach zamówienia należy ułożyć płyty w wykorytowanym terenie na zagęszczoną podbudowę z pospółki. Pobocza należy wyprofilować i

zagęścić. W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty: •Wytyczenie drogi w terenie – 0,3115 km •Roboty ziemne z wywozem; •Wykonanie podbudowy; •Wykonanie nawierzchni z płyt

wraz z podsypką – 934,5 m2; •Wykonanie poboczy.
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II.5) Główny kod CPV): 45233120-6,

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

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:

Podstawa prawna: Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie wyboru trybu: 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: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Teleelektronka Bogusław Pszczoła,  ,  ul. Rzeieślnicza 5,  83-031,  Cieplewo,  kraj/woj. pomorskie
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