
Tomaszów Lubelski: Przebudowa drogi nr 3537L Lubycza Królewska -

Dęby od km 0+000 do km 0+750 - roboty uzupełniające

TN.3431.19.2011.AZ

Numer ogłoszenia: 247913 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie,

tel. 084 6643045, faks 084 6642273 , strona internetowa www.zdptomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi nr 3537L Lubycza Królewska - Dęby

od km 0+000 do km 0+750 - roboty uzupełniające TN.3431.19.2011.AZ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty w

zakres których wchodzą: Rozebranie chodników w ilości 98,50 m2 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe

pod chodniki w ilości 98,50 m2 UłoŜenie chodnika z kostki brukowej betonowej z odzysku w ilości 98,50 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy kontr. nawierzchni na skrzyŜowaniu w km 0+590,00 w ilości

50,00 m2 Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego w ilości 50,00 m2 Wykonanie

nawierzchni z asfaltobetonu w ilości 50,00 m2 Wykonanie warstwy ścieralnej na odcinku 0+740 do km 0+750,00

w ilości 55,00 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ 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

Zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeŜeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności: - w

przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu

wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50%
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wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeŜeli

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. Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt 3.3 Zamawiający moŜe

udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego ( w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego)

o wartości nie większej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego na podstawie art. 66 i art. 67 ust.1 pkt

6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający

przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego (Numer ogłoszenia: 169187- 2011; data

zamieszczenia: 17.06.2011), w którym w sekcji II.1.4) było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu

zamówienie uzupełniające do 50 % wartości zamówienie podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. ul. Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, ul.

Lwowska 54, 22-600 Tomaszów Lubelski, kraj/woj. lubelskie.
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