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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 276204-2012 z dnia 2012-07-30 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Lubin
Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie - etap III - wykonanie
dodatkowych warstw konstrukcyjnych, usunięcie dodatkowych kolizji sieci elektroenergetycznych oraz wykonanie
elementów kanalizacji...

Lubin: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D
ul. Leśna w Lubinie - etap III - wykonanie dodatkowych warstw
konstrukcyjnych, usunięcie dodatkowych kolizji sieci
elektroenergetycznych oraz wykonanie elementów kanalizacji deszczowej,
spowodowane wprowadzeniem zmian do dokumentacji polegających na
zmianie geometrii skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Wrzosową i ul.
Wyszyńskiego oraz ul. Leśnej z ul. Szpakową i ul. Gajową na skrzyżowanie
typu rondo
Numer ogłoszenia: 301084 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
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: 276204 - 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 - wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych,
usunięcie dodatkowych kolizji sieci elektroenergetycznych oraz wykonanie elementów kanalizacji deszczowej,
spowodowane wprowadzeniem zmian do dokumentacji polegających na zmianie geometrii skrzyżowania ul.
Leśnej z ul. Wrzosową i ul. Wyszyńskiego oraz ul. Leśnej z ul. Szpakową i ul. Gajową na skrzyżowanie typu
rondo.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D
ul. Leśna w Lubinie - etap III - wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych, usunięcie dodatkowych kolizji
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sieci elektroenergetycznych oraz wykonanie elementów kanalizacji deszczowej, spowodowane wprowadzeniem
zmian do dokumentacji polegających na zmianie geometrii skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Wrzosową i ul.
Wyszyńskiego oraz ul. Leśnej z ul. Szpakową i ul. Gajową na skrzyżowanie typu rondo.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

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: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2012.
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): 731624,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 899899,54
Oferta z najniższą ceną: 899899,54 / Oferta z najwyższą ceną: 899899,54
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 6 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.
Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna
w Lubinie - etap III zostało udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz

2012-08-16 08:42

3z3

file:///C:/Users/d.olejnik/Desktop/Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowien...

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówienia oraz nie przewyższa kwoty 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy przed upływem 3 lat. Zamówienie uzupełniające - roboty
budowlane - spowodowane wprowadzeniem zmiany w geometrii skrzyżowań znacząco wpłyną na poprawę
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz są elementem niezbędnym do prawidłowego
wykonania całości zadania
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