
Lubrza: Remont cz�stkowy dróg gminnych
Numer ogłoszenia: 337498 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówie� Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówie� Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza, ul. Wolno�ci 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 407 46 50, faks 77

407 46 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ�CEGO: Administracja samorz�dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Remont cz�stkowy dróg gminnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre�lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s� remonty cz�stkowe dróg gminnych oraz

dróg wewn�trznych na terenie gminy Lubrza, mieszank� mineralno-asfaltow� zgodnie z warunkami zamówienia i

specyfikacjami technicznymi przy ubytkach: a. do 5 m2 - orientacyjny zakres zamówienia 349 m2, b. od 5 m2 do

50 m2 - orientacyjny zakres zamówienia 74 m2, oraz wykonania wszystkich innych prac, robót i czynno�ci

niezb�dnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej r�ki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze �rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsi�biorstwo Robót In�ynieryjno Mostowych MOSTY PRDiM Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76, 47-220

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=33...

1 z 2 2012-09-07 14:35



K�dzierzyn - Ko�le, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa warto�� zamówienia (bez VAT): 26710,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI�SZ� I NAJWY�SZ� CEN�

Cena wybranej oferty: 32853,30

Oferta z najni�sz� cen�: 0,00 / Oferta z najwy�sz� cen�: 0,00

Waluta: PLN.

ZAŁ�CZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r�ki albo

zapytania o cen�

1. Podstawa prawna

Post�powanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej r�ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówie� publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Nale�y poda� uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja�ni�, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cz�stkowych dróg gminnych oraz dróg wewn�trznych na

terenie gminy Lubrza, mieszank� mineralno-asfaltow� zgodnie z warunkami zamówienia i specyfikacjami

technicznymi przy ubytkach: a. do 5 m2 - orientacyjny zakres zamówienia 349 m2, b. od 5 m2 do 50 m2 -

orientacyjny zakres zamówienia 74 m2, oraz wykonania wszystkich innych prac, robót i czynno�ci

niezb�dnych do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi

zamówienie uzupełniaj�ce do zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego - Remonty cz�stkowe dróg gminnych - nr 256252-2012 z dnia 17.07.2012r., w którym to

przewidziane było udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówienia uzupełniaj�cego stanowi�cego nie

wi�cej ni� 50% warto�ci zamówienia podstawowego i polegaj�cych na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówie�.
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