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Ogłoszenie nr 550203227-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.
Zielona Góra: Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku Tysiąclecia. 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: Urząd Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 65423300000000, ul. ul.
Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 0684564100,4564406 do 08,
e-mail zamowienia@um.zielona-gora.pl, faks 068 4564155, 4564455.
Adres strony internetowej (url): www.zielona-gora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni na skateparku
w Parku Tysiąclecia.
Numer referencyjny DO-ZP.271.73.2019
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

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: Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku
Tysiąclecia na działce nr 36/1, obręb 17 w Zielonej Górze, na ulicy Wazów. Realizacja przedmiotu
zamówienia na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę
nawierzchni na skateparku, montaż obiektu małej architektury, remont ławek betonowych i
metalowych barierek, wymianę koszy betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, słupów i opraw
oświetleniowych, zagospodarowanie terenu wokół placu (skateparku). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do zaproszenia oraz w dokumentach, o których mowa w
pkt 2.4. zaproszenia. Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia
precyzuje dokumentacja projektowa i STWiOR zawarte w załączniku nr 6 do zaproszenia
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym, iż w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 26.07.2019r. (577851N-2019 w przetargu nieograniczonym) pn.: „Przebudowa nawierzchni na skateparku w Parku
Tysiąclecia” (nr referencyjny DO-ZP.271.54.2019), nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TAURUS Budownictwo i Usługi Jarosław Kopciuch, , ul. Keramzytowa 16, 65-954, Zielona
Góra, kraj/woj. lubuskie
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