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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 5.548.000 euro
na udzielenia zamówienia pn. Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i
rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM
HARCERZA”

4.
4.1.

4.2.

4.3.
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4.5.
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4.8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i
rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM
HARCERZA”.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacja
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartą w załączniku nr I.3 do
zaproszenia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.2 do zaproszenia.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót i materiałów
objętych umową na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi na
okres zgodny z gwarancją.
Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 oraz ust. 9 pkt 1 ustawy „pzp” przedmiot zamówienia należy
zrealizować z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Wykonawca winien przygotować harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji.
Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie
łączną cenę prac projektowych, wytwórczych, transportowych, montażowych i innych świadczeń
niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. świadczenie usług gwarancyjnych, opłaty za utylizację
odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) a także oddziaływania innych
czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty Wykonawcy.
Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest ostateczne, niezależnie od rozmiaru prac i innych
świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji – nie podlega
przeliczeniom i obejmuje wszelkie narzuty i dodatki. Za ustalenie ilości prac i innych świadczeń
oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego
odpowiada wyłącznie Wykonawca – nieoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
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Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy
ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego, na okres i dla potrzeb
realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny
koszt i własnym staraniem.
4.10. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) wszystkich osób
wykonujących roboty w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych. Wyłoniony Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenie wraz
z wykazem wszystkich osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia,
w zakresie budowy nawierzchni utwardzonych.
4.11. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
§ 11 pkt 7 projektu umowy.
4.12. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody:
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.
4.13. 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 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity);.

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 4 ustawy pzp;

2)

Uzasadnienie wyboru trybu:
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 06.06.2018 nr ogłoszenia 566946-N-2018 w przetargu nieograniczonym pn. Zadanie 1 Budowa parkingu w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby
Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA”, Zadanie 2 - Rozbudowa
infrastruktury drogowej w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury drogowej (ul.
Stefana Wyszyńskiego - ul. Monte Cassino) (nr referencyjny DO-ZP.271.66.2018) na
Zadanie 1 nie wpłynęła żadna oferta, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzez
zaproszenie do negocjacji Wykonawcy – „BUDMIL” Przedsiębiorstwo Projektowo- Budowlane
Ryszard Kifert. W postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki warunki zamówienia nie
zostały istotnie zmienione w stosunku do zamówienia pierwotnego.

7.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

1)
2)
3)
4)

firma: ”Budmil” Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane Ryszard Kifert ;
kod, miejscowość: 66-002 Zielona Góra Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: Stary Kisielin – Dojazdowa 50;
województwo: lubuskie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta
………………………………
imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
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