
owa: Przebudowa ulicy Blacharskiej w I owej -roboty dodatkowe
Numer og oszenia: 327381 - 2010; data zamieszczenia: 18.11.2010

OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa ulicy Blacharskiej w I owej -roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wjazdów bramowych z kostki

betonowej POLBRUK grubo ci 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubo ci 50 mm z wype nieniem spoin piaskiem-

63,38 m 2. W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostan  ustawione obrze a ma awie betonowej i zostanie u ona

kostka na zej ciach do posesji. Obrze a betonowe o wymiarach 30*8 cm na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin

zapraw  cementow  70,1 m.

II.4) Wspólny S ownik 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: 02.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Konsorcjum firm: Przedsi biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.- LIDER i Przedsi biorstwo Wielobran owe GEOBUD

Artur Mróz, Ja owiec 56, 59-800 Luba , kraj/woj. dolno skie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 9684,34 PLN.

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



Cena wybranej oferty: 9684,34

Oferta z najni sz  cen : 9684,34 / Oferta z najwy sz  cen : 9684,34

Waluta: PLN.

ZA CZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og oszenia, 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.

Zamówienie jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy

robót budowlanych w ramach zamówienia uzupe niaj cego, stanowi cych nie wi cej ni  50 % warto ci zamówienia

podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie . Zamówienie podstawowe zosta o udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupe niaj ce by o przewidziane w og oszeniu o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego;


