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Ogłoszenie nr 500062428-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.

Sobótka: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)"-

zamówienie z wolnej ręki. 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: Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul.

Rynek  1, 55050   Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail

przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123. 

Adres strony internetowej (url): www.sobotka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



21.11.2017

2/3

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Remont nawierzchni drogi gminnej ul.

Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)"- zamówienie z wolnej ręki. 

Numer referencyjny  GNiZP. 271.16.2017 

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania

pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemiłowie (0,000 0,370 km)”

zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry remontowanej

drogi: Długość dróg: L = 0,370 km, Łączna powierzchnia nawierzchni jezdni z kruszywa:

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm P = 1620,45 m2

Materiał konstrukcyjny: tłuczeń kamienny sortowany, miał i kliniec kamienny, pospółka, masa

mineralno-asfaltowa. Jezdnia szerokości b = 4,00 m, zjazdy z masy mineralno asfaltowej: o

grubości 8 cm: warstwa wiążąca 4cm + warstwa ścieralna 4 cm, chodniki w miejscach

istniejących furtek z masy mineralno asfaltowej: o grubości 8 cm na chodnikach przyległych do

zjazdów i o grubości 5 cm na wydzielonych chodnikach, Odwodnienie drogi poprzez nadanie

normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego jednostronnego korytka

ściekowego a następnie do rowów przydrożnych. Szczegółowy zakres robót określony jest w

kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 3.3 Roboty określone

powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami

robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa

budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem

należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
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II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233253-7,

45233253-7,

45232452-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 24152804 

Waluta: 

PLN

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: 

Pierwszy przetarg nieograniczony Zamawiający unieważnił na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 pzp.

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie bezprzetargowym z wolnej ręki na

podstawie art. 67 ust.1 pkt 4 pzp.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

J.L.TOBI Sp. z o.o.,  ,  Biedrzychów 7,  57-100,  Strzelin,  kraj/woj. dolnośląskie 


