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Ogłoszenie nr 500018627-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Gmina Miejska Ostróda: Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500076304-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 52443000000, ul. ul. Mickiewicza 24,
14100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 429 400, e-mail
zamowienia@um.ostroda.pl, faks 896 429 401.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi dojazdowej do działki nr 87/10
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.21.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeprojektowanego odcinka drogi dojazdowej
DD7/B (dojazd do działki nr 87/10), zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
obejmującą zmianę nawierzchni z tłuczniowej na bitumiczną, poszerzenie jezdni drogi do 6 m
oraz zawężenie pobocza do 1m. Roboty obejmują: 1) Roboty przygotowawcze, 2) Roboty
ziemne, 3) Wykonanie podbudowy, 4) Wykonanie nawierzchni, 5) Roboty wykończeniowe, 6)
Roboty rozbiórkowe, 7) Przebudowę urządzeń. 2. Zamawiający zastrzega, że: 1) Prowadzenie
robót budowlanych nie może uniemożliwiać dojazdu do działek na których zlokalizowane są
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zakłady pracy i przedsiębiorstwa.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 284552.84
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Budimex S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Stawki 40
Kod pocztowy: 01-040
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

2z4

2018-01-25, 09:30

3z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/232f6040-252f-4654-aac1-12e1...

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 350000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielono po przeprowadzeniu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy ustalono na kwotę 350.000,00 PLN brutto.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienia z wolnej ręki udziela się na podstawie art. 66 ust. 1, w związku z art. 67 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579; dalej uPzp)- zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi
co najmniej jedna z następujących okoliczności: (…)dostawy, usługi lub roboty budowlane
mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o
obiektywnym charakterze, b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z
odrębnych przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie
zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów
zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający podpisał trójstronne porozumienie
dotyczące zadania inwestycyjnego pn.” Budowa drogi dojazdowej do działki 87/10”,
nazwanej DD7/B w dokumentacji Inwestora zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa
drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn-Olsztynek, Pododcinek Ostróda Północ - Ostróda
Południe, w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK 16 (Pododcinek
"B")” . W związku z tym, że w/w zadanie w całości musi zostać wykonane na terenie
objętym zakresem inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w
Olsztynie nie ma fizycznej ani formalnej możliwości wprowadzenia innego wykonawcy na
teren realizowanej budowy. Zakres prac do wykonania powoduje konieczność
przeprojektowania części drogi dojazdowej DD7/B tak aby mogła spełniać ona wymogi drogi
o nawierzchni bitumicznej. Jednocześnie z uwagi na ochronę praw autorskich projektanta
wprowadzenie zmian w projekcie musi odbyć się tylko i wyłącznie przez autora projektu. W
treści zawartego porozumienia Gmina Miejska Ostróda zobowiązała się do zapłaty
Wykonawcy kwoty przekraczającej wartość przewidzianą za wykonanie przedmiotowego
odcinka drogi DD7/B określonego w pierwotnej dokumentacji projektowej, względem
dokumentacji projektowej zamiennej. Powyższe czynniki wprost wskazują na zasadność
udzielenia zamówienia z wolnej ręki dla firmy Budimex S.A. która jest Generalnym
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Wykonawcą dla GDDKiA.
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