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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1)  NAZWA  I  ADRES: Urząd  Miasta  i  Gminy  Wleń,  pl.  Bohaterów  Nysy  7,  59-610  Wleń,  woj.

dolnośląskie, tel. 075 7136438, faks 075 7137050 , strona internetowa www.wlen.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowej

realizacji zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn: Odbudowa dróg

gminnych w miejscowościach Klecza, Łupki, Marczów..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie  zamówienia  dodatkowego,  tj.  robót  dodatkowych,  niezbędnych  do  prawidłowej  realizacji

zamówienia podstawowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych pn: Odbudowa dróg gminnych

w miejscowościach Klecza, Łupki, Marczów Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie uzupełnienia i

wzmocnienia podbudowy mieszanką z kruszywa łamanego0/31,5 w ilości 68,10 m3 , wykonanie warstwy

nasypu z pospółki żwirowej 599,20 m2 , gr. 10 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 72,88

m3, gr. 5 cm, wykonanie warstwy nasypu 1457,50 m2, gr 10 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.22.00.00-5, 45.23.31.40-2.

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 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem  zamówienia  podstawowego  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na



Odbudowie dróg gminnych  w miejscowościach Klecza,  Łupki,  Marczów W trakcie  prowadzonych

robót  stwierdzono  konieczność  wykonania  zamówienia  dodatkowego.  Zakres  zamówienia

dodatkowego  obejmuje  następujące  roboty  budowlane:  Zakres  rzeczowy  robót  obejmuje.  Po

wykonaniu niezbędnych robót ziemnych i wykonaniu profilowania istniejącej podbudowy Inspektor

nadzoru , kierownik budowy wraz z Inwestorem stwierdzili,  że niezbędne będzie wykonanie robót

dodatkowych  ustalonych  na  podstawie  protokołu  konieczności.  Roboty  budowlane  wchodzące  w

zakres  zamówienia  dodatkowego  nie  były  objęte  zamówieniem  podstawowym,  na  które

przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zakres przedmiotu zamówienia dodatkowego wykracza

poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ na zamówienie podstawowe a swoim

zakresem jest bezpośrednio związane z realizowanym zamówieniem podstawowym. Zakres robót

obejmujących  zamówienie  dodatkowe  nie  był  możliwy  do  przewidzenia  na  etapie  przygotowania

zamówienia  podstawowego  przy  dochowaniu  należytej  staranności  Zamawiającego,  bowiem

konieczność  jego  wykonania  powstała  na  skutek  sytuacji,  których  wcześniej  nie  można  było

przewidzieć ani stwierdzić na etapie jego przygotowania.. Roboty wchodzące w zakres zamówienia

podstawowego  ujawniły  się  dopiero  w  trakcie  realizacji.  Podkreślić  należy,  że  bez  wykonania

zamówienia  dodatkowego Wykonawca  nie  byłby  w stanie  należycie  wykonać umowy dotyczącej

zamówienia  podstawowego.  Ponadto,  zamówienie  dodatkowe  wykonane  będzie  w  standardzie

przyjętym dla robót objętych zamówieniem podstawowym i jest niezbędne do doprowadzenia obiektu

do  pełnej  używalności  technicznej.  Również  wykonanie  zamówienia  dodatkowego  na  obecnym

etapie  nie  będzie  wymagało  powtórnej  ingerencji  w wykonany zakres robót  budowlanych,  a tym

samym  ponoszenia  dodatkowych  kosztów.  Wykonanie  zamówienia  dodatkowego  Zamawiający

powierzy Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. SPRD Sp. z o. o. ul. Kaczawska 19, 58-514

Jelenia Góra wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego (kryterium wyboru najkorzystniejszej

oferty  -  najniższa  cena).  Uzasadnienie  wykonania  wyżej  wymienionych  robót  zawiera  protokół

konieczności  z  dnia  14  października  2014  r.  Z  uwagi  na  fakt,  że  roboty  wchodzące  w  skład

zamówienia podstawowego i  dodatkowego należy wykonać w jednym czasie,  roboty te powinien

wykonać jeden i ten sam Wykonawca. Robót tych nie da się rozdzielić, dlatego też ze względów

technicznych,  wykonawczych  i  odbiorowych  roboty  podstawowe  jak  i  dodatkowe  powinny  być

realizowane  w  jednym  i  tym  samym  cyklu  realizacyjnym.  Wartość  kosztorysowa  zamówienia

dodatkowego  brutto  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  podstawowego.  Udzielenie

zamówienia w trybie z wolnej  ręki  dotychczasowemu Wykonawcy jest  konieczne i  racjonalne nie

tylko ze względów technicznych ale i  gospodarczych.  Zamówienie dodatkowe jest  niezbędne dla

prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. Celem realizacji zamówienia dodatkowego są

roboty, które są związane z zamówieniem podstawowym i wykonanie zamówienia podstawowego

jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA



NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O. O.,  UL. KACZAWSKA 19,

58-514 JELENIA GÓRA, kraj/woj. dolnośląskie.


