
Staszów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego

pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemścice od km

0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595

oraz odbudowa ul. Na Kepie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915

Numer ogłoszenia: 200849 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261 , strona internetowa www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia

podstawowego pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr 003760T Oględów - Niemścice od km 0+000 do km

1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km 1+595 oraz odbudowa ul. Na Kepie w Staszowie od km

0+247 do km 0+915.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa

się uzupełnienie odwodnienia powierzchniowego - rów przydrożny dł. 180,00 m, przepusty rurowe pod

drogą o śr.fi 60 ,00 cm dł. 2,50 m oraz pod zjazdami o śr. fi 40,00 dł. 5,00 m wraz z czołowymi ściankami 2

szt. w obrębie drogi gminnej Oględów - Niemścice, oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe

wykonanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia
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zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn.: Odbudowa drogi gminnej Nr

003760T Oględów - Niemścice od km 0+000 do km 1+360 wraz z jej przebudową od km 1+360 do km

1+595 oraz odbudowa ul. Na Kepie w Staszowie od km 0+247 do km 0+915. Zamówienie

uzupełniające polegałoby na uzupełnieniu odwodnienia powierzchniowego - rów przydrożny dł.

180,00 m, przepustów rurowych pod drogą o śr. fi 60 ,00 cm dł. 2,50 m oraz pod zjazdami o śr. fi

40,00 dł. 5,00 m wraz z czołowymi ściankami 2 szt. w obrębie drogi gminnej Oględów - Niemścice,

oraz inne konieczne prace gwarantujące prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego wynika z łącznego zaistnienia

następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Pzp: wykonanie zamówienia

uzupełniającego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Przedsiębiorstwu Robót

Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, któremu udzielono w trybie

przetargu nieograniczonego zamówienia podstawoweg w dniu 17.05.2012r. wartość zamówienia

uzupełniającego stanowi kwotę brutto 4 202,17 zł (słownie zł: cztery tysiące dwieście dwa 17/100) i

nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego

brutto - 236 975,49 zł (słownie zł: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiat pięć

49/100), zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zamówienie

uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest

zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Udzielenie przedmiotowego zamówienia

uzupełniającego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj.

świętokrzyskie.
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