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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 mniejszej niż 5.548.000 euro na pn. Budowa
prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej
Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej
na terenie Miasta Zielona Góra.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

a)
b)
c)

Przedmiot zamówienia:
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka
Józefa Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn.
Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra
(postępowanie znak DO-ZP.271.96.2018).
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie części prawoskrętu z pl. Plac marszałka Józefa
Piłsudskiego w ul. Plac Jana Matejki w km opracowania 0+000,00 – 0+046,43 wraz z budową
wyniesionego przejścia dla pieszych oraz przebudową oświetlenia. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do zaproszenia oraz w dokumentach,
o których mowa w pkt 2.3. zaproszenia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zawartymi w załączniku nr 8 do
zaproszenia.
Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na
okres min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6
miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega
negocjacji.
Zgodnie z art. art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
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.
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.) osób wykonujących
czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu:
wykonanie robót ziemnych,
wykonanie podbudów,
wykonanie nawierzchni.
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Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy
oświadczenie wraz wykazem wszystkich osób wykonujących ww. zakresy prac.
4.8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie zgodnym z
§ 11 ust. 7 wzoru umowy.
4.9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy harmonogram rzeczowo – finansowy.
4.10. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 9
Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie
9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych - ZIT Zielona Góra.
4.11. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a)
45000000-7 Roboty budowlane (główny kod)
b)
45233140-2 Roboty drogowe
c)
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
d)
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
e)
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
f)
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
g)
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
h)
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych.
4.12. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
5.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): przekracza 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 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 4 i art. 6a ustawy pzp;

2)

Uzasadnienie wyboru trybu:
W związku z tym, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 17
sierpnia 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 605366-N-2018 w przetargu
nieograniczonym pn. Budowa prawoskrętu z pl. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w ul. Plac
Jana Matejki w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej
przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra (nr referencyjny DO-ZP.271.83.2018) 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 - Eugeniusz Weiss Przedsiębiorstwo Remontowo – Drogowe Capri-bit. W
postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki warunki zamówienia nie zostały istotnie
zmienione w stosunku do zamówienia pierwotnego.

7.
1)
2)
3)
4)

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
firma: Eugeniusz Weiss Przedsiębiorstwo Remontowo – Drogowe Capri-bit;
kod, miejscowość: 65-786 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: Foluszowa 108;
województwo: lubuskie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta
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