Polkowice: Budowa oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE w ramach zadania pn. Przebudowa
oświetlenia na terenie gminy
Numer ogłoszenia: 8941 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Polkowice, Rynek 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 84
74 121, faks 076 72 46 780 , strona internetowa www.polkowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia wybranych dróg w
Suchej Górnej - ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE w ramach zadania pn. Przebudowa oświetlenia na
terenie gminy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są
roboty budowlane i instalacyjno-inżynieryjne obejmujące: 1. Roboty ziemne i przygotowawcze. 2.
Ułożenie linii kablowej. 3. Montaż słupów oświetleniowych z fundamentami, wysięgnikami i oprawami zgodnie z dokumentacją. 4. Pomiary i sprawdzenia. 5. Roboty wykończeniowe. Dla zakresu: Ul.
Południowa w kierunku posesji nr 33 - od lampy nr 1-9/II do nr 1-9.2/II (Rys. E2 - Południowa) Ul.
Południowa w kierunku posesji nr 12 - lampy od nr. 13/O do nr 17/I (Rys. E1 - Południowa do 12) Ul.
Żurawia - od lampy nr 6/II do nr 6.4/II (Rys. E1 - Żurawia) Szczegółowy zakres rzeczowy robót został
określony w opisie pozycji przedmiarów robót. Dokumentację projektową wykonał: Usługi Projektowe
BIPROADAM, ul. Kaspra Eliana 10, 67-200 Głogów Decyzja pozwolenia na budowę nr 125.2015 z
dnia 14.04.2015 zmieniona decyzja nr 792.201 z dnia 2.11.2015 r. Wykonawca udzieli 40 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.10.00.00-8, 45.31.61.00-6, 45.31.70.002, 45.23.14.00-9.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki


1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004



r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Podstawę prawną zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony (ograniczony) stanowi
art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 j.t.).
Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, tj. w

przypadku udzielania, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego. Wybór ww. trybu lub sposobu udzielenia zamówienia uzasadniony
jest następującymi ustawowymi przesłankami faktycznymi: Przedmiotem umowy zawartej z
wykonawcą - firmą VOLT-TIM Rudnicki Dariusz była budowa oświetlenia wybranych dróg w
Suchej Górnej - etap I. W ramach zamówienia podstawowego do realizacji został wprowadzony
pierwszy etap (zgodnie z dokumentacją projektową) ze względu na istniejącą zabudowę
mieszkalną. Przyjęte rozwiązania projektowe zostały ponownie zweryfikowane w terenie w
trakcie realizacji robot i uznano za zasadną budowę oświetlenia dodatkowo na odcinku ul.
Południowej do posesji nr 12 (zakres objęty dokumentacją podstawową - decyzja nr 125.2015),
ul. Południowej do posesji nr 33 oraz ul. Żurawiej (zakres rozszerzony - decyzja nr 792.2015).
Powyższe ustalenia skutkują koniecznością udzielenia zamówienia uzupełniającego do zakresu
podstawowego robót określonego w umowie nr 538/07/15 z dnia 07.07.2015 r. Roboty w ramach
zamówienia uzupełniającego nie przekraczają 50% wartości zamówienia podstawowego
(wartość zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 07.07.2015 r., wynosi 174.000 zł).
Zamówienia uzupełniające przewidziane były w ogłoszeniu o zamówieniu na zadanie
podstawowe przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia w ramach zamówienia uzupełniającego jest
zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Powyższe okoliczności zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 stanowią podstawę do udzielenia zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu
wykonawcy zadania podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA


VOLT-TIM Rudnicki Dariusz, ul Czereśniowa 8, 55-100 Trzebnica, kraj/woj. dolnośląskie.

