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Ogłoszenie nr 550137121-N-2020 z dnia 27-07-2020 r.

Purda: Powtórzenie podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego – Ogłoszenie

nr 545240-N-2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA

UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

nie

Informacje dodatkowe:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul.

Purda  19, 11-030  Purda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail

r.bak@purda.pl, faks 895 122 280. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Powtórzenie podobnych robót

budowlanych do zamówienia podstawowego – Ogłoszenie nr 545240-N-2020 z dnia 01 czerwca

2020 r. 

Numer referencyjny  ZP.271.22.2020 

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: Przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane drogi

gminnej numer 165031N na dł. 118 m. w miejscowości Purda. Klasa drogi L, kategoria ruchu KR 2,

przekrój poprzeczny 1x2. Szerokość jezdni 5m, szerokość pasa ruchu 2,5m o nawierzchni z kostki

betonowej, szerokości poboczy 0,75m. Podstawowy zakres prac opisany jest w załączonej

dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi. Obejmują one

między innymi: roboty przygotowawcze, prace geodezyjne, zdjęcie humusu, rozbiórki elementów

kolidujących, wykonanie tymczasowej organizacji ruchu. Roboty ziemne, wykonanie podbudów,

ułożenie krawężników, obrzeży, nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm, progu

zwalniającego, roboty wykończeniowe wraz z odwodnieniem (rów odwadniający), regulacja

istniejącego uzbrojenia.

II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9 

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233140-2,

45233220-7,

45233120-6,
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45233123-7,

45000000-7,

45100000-8

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

zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 66 ust. 1 w zw. z art. 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: 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 545240-N-2020 z dnia 2020-06-01 r. w Rozdziale II

pkt 7 zatytułowanym "Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp"- odpowiedział: Tak. Zamawiający przewidział

udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu

Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych prac w

wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego

zamówienia. Przez prace podobne Zamawiający rozumie roboty, których zakres jest zgodny z

zakresem zamówienia podstawowego (m.in. roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia z kostki

betonowej, korytowanie, ułożenie krawężników, obrzeży, progi zwalniające, roboty

wykończeniowe wraz z odwodnieniem i oznakowaniem, nasadzenia zamienne, przebudowa

kolizji i regulacja istniejącego uzbrojenia, wykonanie punktów świetlnych). Zamawiający

również zawarł taki zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01 czerwca

2020 r. w Rozdziale V zatytułowanym "V. Informacja o zamówieniach o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp."
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SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "STA-BRUK" Sobański Stanisław, Sobański Paweł S.

C.,  sta-bruk@wp.pl,  ul. Klonowa 9,  13-100,  Nidzica,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie 


