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OgtoszETie nr 500077S83-K-2018 z (»iia 10-04-2018 r.

nijiM Oslrtw HuunhitfcJ; ftiatwiBwa drag! •> KamoniiiDto

OGtOSZBOE O UOZIEUmU ZAMbWTENU - RalHily budewtaN

Zamteszczanie ogiosKnia:

obowiazkowe
Ogtoszenfe dotyczy:

zambwienia piiilianego

Zam6«*«Mtte dotyoy prgfaUu tub pf«granai gapOMnansomnego ze 6gdWw Untl Eurog^ridol
nie

Zain6wlenle byta pnedmloteni ogtoszenla w Mutatynie ZamOwiell PubHcznydi:
lak

Numer ogtoszenla: 535973-N-2018

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenla zoetalo smiessczone w BluleZynle ZamAgrteA PubHonydl:
me

SEKOA l! ZAMAWIAJACY

L 1) NAZWAIADRES:

Gmina OstnSw Mazowiecka. Krajovzy numer identyfikacviny 5S0667913, ui. gen. Wladyslawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowieda,
wc). mazowieckie, paiistwo Pobka, tel. 29 7468600, e-mail gininaostnowmaz^home.pl, faks 29 7468600 trew. 30.
/Wires strony imemetowe] (uri): wvrw.gminaostrowmaz.home.pl

L2) RODZAJ ZAHAWIA3ISCEGO:
/Wlmlnistracta samorzactowa

SHCClAn: przedmiotzah6wienia

H.l) tiazwa nadana arnOwieniu przez zamawlaJgcago:
Przetkidovra drogt w Itomorowie

Numer lefefettcyjny^/e^'dot^zy):
IG.271.9.2018

n.2) Rodzaj zamAurienia:
Roboty budowlane

□3) KrAtfci opts pizedmiolu zamdvrtenla (wieStasc, lakres, rodzaj i iloi( dcsBw, uskjg k/b mbStbudOMlanytli Ui cizeilenle
zapo&zebOManiB iwymggan)aw przypadku partnerstwra tnnowacyjnego - okreAlenie zapotizebowania tia kiiKiwacyJny pradukb
ushige lob roboty budowlane:

2. FTzedmiotem zamowienia jest pizebudowa drogi w KaHnowe o dhjgoki ok. 650,00 m ztokakzowane] na dziaHadi o numeiadi
ewidencyjnydi: 163, 399, 400, 473/5, 542/1, czesc dziaiek 449,451, 251, 195 - obrgb Kaknowo do patametrow: saerokosc jezcW z betonu
aslattDwego -6 m, szertikoK poboczy z mieszanki kruszywa lamanego i nabzainego - 1,0 m dwdnk przy iestoi o gernknsri 2,0 m. 3.
Zakres Invrestyqi otetmuie: czobudowe nawiszchni jezdni, poboczy 1 ziazdAw, wykonanie zatok postojowych, odcmka dnkiika 1 przei^ dia
pieszych oiaz przebudowe dwoch skrzyTOwan - z droga powiatowq nr 26S4W i doga gminna nr 260636W, wybudowanie iin# kabfemej
o^wiebenia przejK dia pieszydi oraz 4 skjpAw oiwiebeniowydi. 4. Wykonawcs udzieli gwarangi na wytanane prace na okres 5 lat od dnia
poctobane pcatote>hi cdbtoru koAomego robot. 5. Okies rekojmi rozszerza sit do 5 lat. 6. Szczegotowy opis przedmlotu zamowienia w
sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoc^ dostatecznie dokladnych 1 zrorumelych okre^en, uwzgledniajacy wymagania lokohczno^
mog^ miec wplyw na spoiz^dzeme oleity znajduje sie w zatoczrakach do 5IWZ: specyfikacji teOwiczne) wykonania I odbtoru robAt,
dolaimentacji projektowej oraz przedmerze.

II.4) Informacja o caiitdacti zamAwienia:
ZamAwienie bylo podzietone na czgdd:

nie
113) eiAwny Kod CPV: 45233120-6

SEKClAm: PROCEDURA

IILDTRYB UOZIELEHIA ZAM6WIENU
Pizetaig nieograniczony

IIL2) Oglosenie dotyoy zaitoAczenta tfynamksNgD ayttefmi zakupAw
me

ItL3) Informacte dcdathowa;

SEKC3AIV: iirtyrw RNTE ZAM6w1EHIA

Postsiowanie / czg^ zcetato uniewaznione
tak
Nalezy podac podstawg i przyczyne iziiewaznienia pos^powania:
Postgpowanie uniewazniono na podstawie art 93 ust. 1 pkl 4 lEtawy z dnia 29 stycmia 2004 r. Rawo zamhwia^ pubUcznydt (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 z p6in. zm.), poniewaz cena jedynej ztozonej derty przewyzsza kwotg, 0ka Zamawiajacy arrieaa przeznaczyc na sfnansowanie
zamAwienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENU ZAH6W1ENU W TRVBIE NEGOaAOI BEZ OGtOSZEKlA. ZAMdmENlA Z WOIHE] RCKI
ALBO ZAPYTANU 0 CENE

IV.9.1) Podatawa prawna
Poslepowanie piowadiooe jest w trybie na podslawle ait. ustawy Pzp.

IV,9.2) Uzasadnienle wyliora trybu
NaleZy podac uzasactoienle bktyone I prettne wyboru trybu oraz wyja&ito, diaczego udzielenie zamAwienia jed zgoOie z przeplsaml.
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