Ogłoszenie nr 550226124-N-2019 z dnia 22-10-2019 r.
Łaskarzew: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez
przebudowę dróg gminnych na terenie miejscowości Zygmunty – Etap II
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łaskarzew, Krajowy numer identyfikacyjny
71158237400000, ul. Duży Rynek im. Józefa Piłsudskiego 32, 08-450 Łaskarzew, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 845 024, e-mail wojt@laskarzew.pl, faks 256 845 024.
Adres strony internetowej (url): www.laskarzew.pl, www.bip.laskarzew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa dostępności
komunikacyjnej gminy Łaskarzew poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie
miejscowości Zygmunty – Etap II
Numer referencyjny RI.271.36.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót będzie wchodziło wykonanie
przebudowy drogi Nr 130629W na odcinku 335m.
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót podstawowych,
zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zamiar udzielenia
zamówienia został przewidziany w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego,
jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul.
Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie

