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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 85913-2012 z dnia 2012-04-16 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Piłsudskiego w Lubinie na odcinku od
skrzyżowania z ul. Leśną km 1+695 do końca opracowania km 3+051 poprzez wykonanie warstwy stanowiącej
wypełnienie między...

Lubin: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr
1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wzmocnienie konstrukcji pod
chodnikami i ścieżkami rowerowymi wzdłuż ul. Piłsudskiego w Lubinie
na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną km 1+695 do końca
opracowania km 3+051
Numer ogłoszenia: 108863 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 85913 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubiński, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, woj. dolnośląskie, tel. 76
746 71 13, faks 76 746 71 13.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul.
Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami
rowerowymi wzdłuż ul. Piłsudskiego w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną km 1+695 do końca
opracowania km 3+051.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wzmocnienie konstrukcji pod chodnikami i ścieżkami
rowerowymi wzdłuż ul. Piłsudskiego w Lubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną km 1+695 do końca
opracowania km 3+051 poprzez wykonanie warstwy stanowiącej wypełnienie między istniejącym podłożem
po wykonaniu robót rozbiórkowych, a spodem projektowanej warstwy kruszywa.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Nazwa projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie
- w ramach Priorytetu nr 3 - Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport), Działanie
nr 3.1 - Infrastruktura drogowa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
POL DRÓG Dolny Śląsk S.A., Cieśle 44, 56-400 Oleśnica, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105967,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 70075,10
Oferta z najniższą ceną: 70075,10 / Oferta z najwyższą ceną: 70075,10
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
W trakcie realizacji inwestycji, po wykonaniu odcinków próbnych, a także po przeprowadzeniu badań
podłoża pod projektowane chodniki i ścieżki rowerowe usytuowane wzdłuż ul. Piłsudskiego oraz po
przeprowadzonej przez projektanta analizie wyników tych badań okazało się, że należy wykonać
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dodatkową warstwę wzmacniającą podłoże. Zamawiający na etapie postępowania przetargowego, a
Wykonawca na etapie składania oferty nie mogli przewidzieć konieczności wykonania dodatkowej
warstwy. Wykonanie przedmiotowych robót jest niezbędne i konieczne do wykonania robót
podstawowych, gdyż w przypadku braku ich wykonania nie ma możliwości wykonania nawierzchni
chodnika i ścieżki rowerowej. Projekt podstawowy stanowiący opis zakresu przedmiotu umowy nie
zakładał wykonania niniejszego zakresu robót. Zamówienie udzielone zostanie dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych, przedmiotowy zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym oraz
nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia i jest niezbędny do jego prawidłowego
wykonania. Ponadto wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
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