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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
- Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. (34)
313 26 82 w. 145, faks (34) 313 50 29 , strona internetowa http://www.bip.miastomyszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych jezdni i chodników oraz wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych w
granicach administracyjnych miasta Myszkowa.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kod CPV: 1) 452331426: Roboty w zakresie naprawy dróg, 2) 45233252-0: Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 2.
Szczegółowy opis przedmioty zamówienia oraz technologia robót zostały określone w ogólnych
specyfikacjach technicznych (D-05.03.05) oraz przedmiarze robót, stanowiących załączniki do
zaproszenia do negocjacji. 3. Wykonawca winien zrealizować przedmiot zamówienia w zakresie i w
sposób określony w zawartej umowie, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką
budowlaną.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.52-0.
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 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
1. Uzasadnienie faktyczne. Zamówienie podstawowe zostało udzielone dotychczasowemu
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego w dniu 26 lutego 2014 r. W ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym z dnia
21 stycznia 2014 r. przewidziano udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 49,82%
wartości zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego, które ma być
udzielone nie przekracza wskazanej kwoty i nie upłynęły trzy lata od udzielenia zamówienia
podstawowego. 2. Uzasadnienie prawne. Podstawę prawną zastosowania trybu z wolnej ręki
stanowi art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MYSZKÓW Sp. z o.o., Myszkowska 59, 42-310
Żarki, kraj/woj. śląskie.

