
Ogłoszenie nr 500052054-N-2017 z dnia 31-10-2017 r.

Sobótka: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina

Sobótka, ul. Adama Mickiewicza-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.bip.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegająca na budowie

chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza-zamówienie z wolnej ręki

Numer referencyjny  GNiZP.271.14.2017

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
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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: Sobótka ul. Adama Mickiewicza 55-050 Sobótka ETAP 1 – odcinek 1 –

Chodnik prawostronny na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ul. Z. Krasińskiego ETAP 1 – odcinek 2 – Chodnik

lewostronny na odcinku od drogi na dz. Nr 4 do ul. W. Broniewskiego ETAP 2 – odcinek 3 – Chodnik prawostronny na

odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. K.K. Baczyńskiego ETAP 2 – odcinek 4 – Chodnika lewostronny na odcinku od dz. nr

28/7 do dz. nr 28/4 ETAP 3 ODCINEK 5 NIE WCHODZI W ZAKRES POSTĘPOWANIA – Pomimo, że odcinek 5 od ul.

K.K. Baczyńskiego do granicy miasta Sobótka jest zawarty w dokumentacji projektowej, nie wchodzi on w zakres

niniejszego postępowania. W wycenie należy uwzględnić tylko odcinki od 1 do 4 (etap 1 i 2). Z uwagi na typ umowy

ryczałtowej należy pamiętać, że ilość jednostek przedmiarowych podanych w przedmiarze jest orientacyjna, sam przedmiar

dodany jest przez Zamawiającego pomocniczno, zaś Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty danego rodzaju w takiej

ilości, w jakiej okaże się to rzeczywiście konieczne w zakresie, który wynika z dokumentacji projektowej, który będzie

prowadził do osiągnięcia założonego celu oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Podstawa

wykonania robót objętych niniejszym postępowaniem Zamawiający zleca realizację robót budowlanych w oparciu o

posiadaną dokumentację projektową: 1) Projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej pt. Przebudowa drogi

powiatowej nr 2075D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sobótka, gmina Sobótka, ul. Adama Mickiewicza

Zamawiający wymaga aby wykonane roboty były zgodne z powyższa dokumentacją projektową Powyższa dokumentacja

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ. 5. Zakres robót do zrealizowania niniejszym postępowaniem Szczegółowy

zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do

niniejszego SIWZ). Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania: - robót przygotowawczych uwzględniających m.in.

pomiar geodezyjny, projekt zastępczej organizacji ruchu i pieszych, oznakowanie wynikające z projektu zastępczej

organizacji ruchu drogowego i pieszych, roboty rozbiórkowe masy asfaltowej oraz istniejących krawężników, mechaniczne

ścinanie drzew i krzewów, wywóz materiałów z rozbiórek - robót związanych z wykonaniem podbudowy m.in. korytowanie

pod nowe nawierzchnie chodników, poboczy i zjazdów, wykonanie zagęszczonej podbudowy pod pobocza, zjazdy i

chodniki, wykonanie warstwy odsączającej oraz profilowanie warstw podbudowy, wywóz urobku, - robót związanych z

jezdnią m.in. wykonanie ław pod krawężniki oraz pod obrzeża, obcinanie krawędzi nawierzchni bitumicznych, wstawienie

krawężników i obrzeży betonowych, - robót związanych z wykonaniem nawierzchni m.in. wykonanie nawierzchni z

mieszanek mineralno bitumicznych, wykonanie chodników z kostki brukowej gr. 8 cm, wykonanie zjazdów z kostki

betonowej, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z mieszanki mineralno – bitumicznej, - robót związanych z

wykończeniem (i innych) m.in. regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych, regulacja pionowa studzienek dla włazów

kanałowych, regulacja pionowa studzienek telefonicznych, regulacja pionowa zaworów wodociągowych przebudowę

studzienek telefonicznych, towarzyszące roboty ziemne, profilowanie poboczy, wykonanie nawierzchni poboczy z

mieszanek granitowych, kratki ściekowe, przyłącza kanalizacji deszczowej do nowych kratek ściekowych, rurociągi

kanalizacji deszczowej, umocnienie skarp i dna rowu płytami betonowymi, przepusty kanalizacji deszczowej, ścianki

czołowe przepustów, oczyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczenie rowów z namułu, - robót związanych z

wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. pionowe znaki drogowe, pionowe oznakowanie jezdni na przejściach dla

pieszych oraz skrzyżowaniach, wykonanie barier ochronnych,

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:
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45233222-1

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

Wartość bez VAT: 33237035

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust1 pkt4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest

zgodne z przepisami:

Po dwóch przetargach nieograniczonych na w/w postępowanie , które zostały unieważnione przez Zamawiającego z

art. 93 ust. 1 pkt1 Pzp- nie złożono żadnej oferty.Zamawiający zaprosił do negocjacji Oferenta, któremu zamierza

udzielić zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

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