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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
1.
1)
2)
3)
4)

Zamawiający:
pełna nazwa zamawiającego:
kod, miejscowość, województwo:
ulica, nr domu:
nr tel., faks

2.

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

3.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

Miasto Zielona Góra
65-424 Zielona Góra, lubuskie
Podgórna 22
tel. (+48) 68 45 64 100, faks (+48) 68 45 64 455

w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż 5.225.000 euro
na udzielenia zamówienia uzupełniającego pn. Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg
– rejon I Północny.
4.
4.1.
a.
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4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg – rejon I
Północny (obszar byłej Gminy Zielona Góra o statusie wiejskim) w terminie:
rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy;
zakończenie: 30.11.2016 r. lub w momencie wyczerpania środków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do zaproszenia,
Przewidywany zakres ilościowy prac określa kosztorys ofertowy zawarty w załączniku nr 5 do
zaproszenia.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. wartości zamówienia i okres realizacji.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli rękojmi na okres 12 miesięcy.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg.
Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

5.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.);.

6.

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki:

1)

Podstawa prawna:
Postępowanie wszczęte zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66
w związku z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp;

2)

Uzasadnienie wyboru trybu:
Zamówienie uzupełniające w wysokości do 30,75 % wartości zamówienia podstawowego
przewidziano w ogłoszeniu dla zamówienia podstawowego oraz Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy ZP.271.86.2013) o wartość zamówienia podstawowego
2.926.548,85 zł i wartości zamówienia uzupełniajacego 900.000,00 zł, czyli o łacznej wartości
3.826.548,85 zł.
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Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego stanowiło jedną z trzech części
zamówienia na Roboty budowlane w zakresie naprawy dróg o ogólnej wartości 11.479.504,65
zł, które udzielane były w odrębnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
(przetargach nieograniczonych).
Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i
udzielone zostanie dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na Rejonie I – Północnym.
7.
1)
2)
3)
4)

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
firma: Zakład Budowlano – Drogowy GRZESIEWICZ;
kod, miejscowość: 66-021 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: Dąbrowskiego 45;
województwo: lubuskie.
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