
Opinogóra Górna: Roboty dodatkowe zwi ązane z realizacj ą inwestycji 

pn. Rozbudowa istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo ści 

Zygmuntowo  

Numer ogłoszenia: 18653 - 2011; data zamieszczenia:  17.01.2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  nie. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Opinogóra Górna, ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna, woj. 

mazowieckie, tel. 023 6717024, 6717085, faks 023 6736110. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty dodatkowe związane z realizacją 

inwestycji pn. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zygmuntowo. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych, 

nie objętych umową nr RIOŚ.Z.342-10/10 z dnia 9 marca 2010, a koniecznych technologicznie do 

wykonania zamówienia podstawowego. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty w zakresie kształtowania terenu 

(roboty ziemne + obudowy wykopów). 2. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków - (roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej). 3. Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe 

nawierzchni drogowej - demontaż wjazdu betonowego na posesji o nr ew. 137/2 i 137/3). 4. 

Fundamentowanie ulic oraz roboty w zakresie nawierzchni ulic (odtworzenie istniejących warstw drogi po 

przekopach pod kanalizację sanitarną - odtworzenie wjazdu betonowego na posesji o nr ew. 137/2 i 137/3). 

5. Inne roboty (wykonanie przepustu k.d. w miejscowości Zygmuntowo po wykopach pod budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.27.00-2, 45.11.12.00-0, 45.23.33.30-1, 

45.23.32.52-0. 
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SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, 

projekt/program: Zamawiający złożył wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach 

działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  24.05.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryjnych MELWOBUD Sp. z o.o., ul. Niechodzka 7, 06-400 

Ciechanów, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 23174,41 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  28272,78 

Oferta z najni ższą ceną: 28272,78 / Oferta z najwy ższą ceną: 28272,78 

Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki 

albo zapytania o cen ę 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

W skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia podczas projektowania zamówienia podstawowego 

stało się konieczne wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości zamówienia 

podstawowego, a zamówienia jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy. Podstawa prawna art. 67 
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ust. 1 pkt 5b 
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