
Ogłoszenie nr 500031263-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.

Tomaszów Lubelski: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek”. 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: Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 95037163700000, ul. ul. Lwowska  54, 22600   Tomaszów

Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 643 045, e-mail zdptom@pro.onet.pl, faks 846 642 273.

Adres strony internetowej (url): www.zdptomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Ulhówek”.

Numer referencyjny  TN.3720.02.2017.AZ

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

Formularz

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/93de0266-ce7d-42a9-a9dc-7bd...



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 przebudowy odcinka drogi nr 3517L Steniatyn – Wasylów

na odcinku Rzeplin – Rokitno od km 7+660 do km 8+195 o długości 0,535km. Zakres robót na tym odcinku obejmuje: roboty pomiarowe przy

liniowych robotach ziemnych, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie, wykonanie

nawierzchni (warstwa ścieralna), roboty wykończeniowe. 3. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna.

Szczegółowy zakres określono w przedmiarze na podstawie którego zostanie sporządzony kosztorys ofertowy.

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

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  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:

Uzasadnienie prawne: W myśl art. 67 ust. 1 pkt 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z

następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu

wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie

zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita

wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; Uzasadnienie faktyczne: Zmawiający, w ogłoszeniu o

zamówieniu nr 565353-N-2017 z dnia 2017-08-08 r. w sekcji nr II.7)ogłoszenia przewidział udzielnie zamówienia o którym mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w punkcie 3.2.2 dot. opisu przedmiotu zamówienia zostało przewidziane

zamówienie dotyczące odcinka drogi nr 3266L Polany – Krynice w miejscowości Polany od km 0+000,00 do km 0+857,00 długości 0,857 km .

Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót

nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno –

asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik,  biuro@pwsadex.pl,  Kolonia Sitno 84,  22-424,  Sitno,  kraj/woj. lubelskie
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