
21.11.2017

1/4

Ogłoszenie nr 500062248-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.

Sobótka: „Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w

Strzegomianach, gmina Sobótka”- 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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Wzmocnienie skarpy wzdłuż granicy

działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach, gmina Sobótka”- zamówienie z wolnej

ręki" 

Numer referencyjny  GNiZP. 271.15.2017 

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 realizacji jest wykonanie umocnienia

skarpy biegnącej wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach ul.

Widokowa, gmina Sobótka. Zakres opracowania obejmuje umocnienie skarpy na odcinku 52,67 m

od pkt 1 do pkt 4 oraz około 1,5 m za pkt 4, zgodnie z przekrojem podłużnym zawartym w

dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do OPZ). 3. Podstawa wykonania robót objętych

niniejszym postępowaniem Zamawiający zleca realizację robót budowlanych w oparciu o posiadaną

dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych:

1.Projekt budowlany wykonania umocnienia skarpy biegnącej wzdłuż granicy działki drogowej

449/2 a działką 268/5 w Strzegomianach gmina Sobótka. 2.Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót wykonania umocnienia skarpy biegnącej wzdłuż granicy działki drogowej 449/2 a

działką 268/5 w Strzegomianach gmina Sobótka. Zamawiający wymaga aby wykonane roboty były

zgodne z powyższą dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

4. Zakres robót przewidzianych do zrealizowania niniejszym postępowaniem - wykonanie

umocnienia skarpy za pomocą grodzic stalowych wskazanych w dokumentacji projektowej (GU

6N) - zabezpieczenie antykorozyjne grodzic stalowych przeznaczonych do umocnienia skarpy -

odspojenie ziemi ze skarpy po zabiciu ścianki z grodzic stalowych - wywiezienie i zeskładowanie
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odspojonej ziemi - wykonanie zwieńczenia ścianki szczelnej z grodzic stalowych - wykonanie,

montaż i pomalowanie barierek na długości ścianki szczelnej z grodzic stalowych - mechaniczne

wykonanie otworów w ściance szczelnej w celu odwodnienia skarpy - geodezyjne powykonawcze

wytyczenie przebiegu ścianki szczelnej Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych

przewidzianych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy robót do

wykonania został także wskazany w przedmiarze robót, który został dodany do niniejszego OPZ. Z

uwagi na typ umowy ryczałtowej należy pamiętać, że ilość jednostek przedmiarowych podanych w

przedmiarze jest orientacyjna, sam przedmiar dodany jest przez Zamawiającego pomocniczo, zaś

Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej ilości, w jakiej okaże się to

rzeczywiście konieczne, w zakresie i w sposób który wynika z dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niniejszego OPZ.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45223100-7,

45243600-8,

45442100-8

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

zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 16503210 

Waluta: 

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67ust.1pkt.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.



21.11.2017

4/4

Drugi przetarg nieograniczony Zamawiający unieważnił na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4. Trzeci

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

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie bezprzetargowym z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne- Jerzy Szecówka,  ,  ul. Roosevelta 31/8,  59-220, 

Legnica,  kraj/woj. dolnośląskie 


