
Ogłoszenie nr 500005194-N-2017 z dnia 25-07-2017 r.

Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057W ulica Majora Zenona w Łosicach” w zakresie

wykonania zjazdów i chodnika 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: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny

3023892000000, ul. ul. Wiejska  3, 08200   Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 083 359

02 32, e-mail zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.

Adres strony internetowej (url): www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa drogi powiatowej Nr

2057W ulica Majora Zenona w Łosicach” w zakresie wykonania zjazdów i chodnika

Numer referencyjny  ZDP.1.262.5.PD.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: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2057W ulica

Majora Zenona w Łosicach” w zakresie wykonania zjazdów i chodnika. Roboty budowlane w

zakresie: wykonania zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej w

ilości 92,20 m2, wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej-60 m2, ustawienia krawężników betonowych - 81 m, ustawienie obrzeży betonowych

-60 m, regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych- 6 szt., oznakowanie pionowe

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45233140-2

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

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
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Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamawiający na realizację zamówienia podstawowego w dniu 29.05.2017r. udzielił

Wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia polegającego na

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem

oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego

wartości. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówienie podstawowe przewidział udzielenie

takiego zamówienia,polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jest

zgodne z jego przedmiotem podstawowym a wartość tego zamówienia została

uwzględniona przy obliczaniu całkowita wartości zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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