
Linia: Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i

odwodnienia na terenie Gminy Linia

Numer ogłoszenia: 171485 - 2014; data zamieszczenia : 07.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 166359 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

faks 58 676 85 69.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz

oznakowania i odwodnienia na terenie Gminy Linia.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  W ramach przedmiotu zamówienia wybrany wykonawca będzie

dokonywał remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i odwodnienia na terenie Gminy Linia.

Zakres przedmiotu zamówienia: - Roboty ziemne, niwelacyjne i odmulanie rowów sprzętem mechanicznym. -

Uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg bitumicznych z wycinką i bez wycinki asfaltu. - Konserwacja i montaż

oznakowania drogowego. - Remonty nawierzchni chodników i parkingów. - Remonty elementów odwodnienia dróg,

korytka wpusty ścieki i studnie. - Wymiana rurociągów burzowych i melioracyjnych. - Remont przepustów drogowych

Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca

załącznik 5 do Zaproszenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.42-6, 45.45.30.00-7.

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:  07.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

Firma G.M.M. Marzena Gaffka, Leśniewo, 84-106 Tyłowo-Dąbrowa 28, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 155067,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  190732,65

file:///C:/Documents and Se�ngs/osiek1/Ustawienia lokalne/Tempo...

1 z 2 2014‐08‐07 14:43



Oferta z najni ższą ceną: 190732,65 / Oferta z najwy ższą ceną: 190732,65

Waluta:  PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki albo

zapytania o cen ę

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.

W dniu 19.03.2014 r. zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.Remont chodników i nawierzchni bitumicznych oraz oznakowania i

odwodnienia na terenie Gminy Linia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone pod nr 58383-2014

wdniu 13.03.2014 r. W ogłoszeniu tym Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówienia

uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie podstawowe obejmowało następujące rodzaje robót budowlanych: - Roboty ziemne,

niwelacyjne i odmulanie rowów sprzętem mechanicznym. - Uzupełnianie ubytków nawierzchni dróg

bitumicznych z wycinką i bez wycinki asfaltu. - Konserwacja i montaż oznakowania drogowego. -

Remonty nawierzchni chodników i parkingów. - Remonty elementów odwodnienia dróg, korytka wpusty

ścieki i studnie. - Wymiana rurociągów burzowych i melioracyjnych. - Remont przepustów drogowych

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku udzielenia, w okresie 3

lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 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, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki.
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