
Żabia Wola: Roboty uzupełniające do zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o 

nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola 

Numer ogłoszenia: 124310 - 2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. 

mazowieckie, tel. 046 8578199, faks 046 8578181  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające do zadania 

pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty uzupełniające 

do zadania pod nazwą bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy 

Żabia Wola w zakresie a) Wypełnienia wybojów w nawierzchni gruzem betonowym 

kruszonym w ilości 390 m3 b) Wypełnienia wybojów w nawierzchni Kruszywem łamanym w 

ilości 170m3 c) Wypełnienia wybojów w nawierzchni mieszanką kruszywa naturalnego w 

ilości 143 m3 d) Równanie w tym równanie poboczy w ilości 15 km.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

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 

Zamawiający uwzględnił możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w 

postępowaniu (wszczętym w dniu 27.01.2011r znak GKI.271.3.2011 i ogłoszonym w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.02.2011r pod nr 37843-2011r. 

zakończonym wyborem wykonawcy w dniu 18.02.2011r w przypadku wystąpienia 

okoliczności, które spowodują konieczność wykonania niezbędnych robót 

utrzymaniowych na drogach gruntowych. Panujące w ostatnim czasie niesprzyjające 

warunki atmosferyczne( ciągłe opady deszczu powodujące wymywanie podłoża, 

błotniste koleiny i kałuże) sprawił, że stan nawierzchni na drogach zagraża 

bezpieczeństwu użytkowników i wymaga natychmiastowej naprawy. Ww. roboty są 

niezbędne do wykonania ze względów technologicznych i użytkowych. Wobec 



powyższego działając Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 Zamawiający może udzielić 

zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w 

przeciągu 3 lat od udzielania zamówienia nieprzekraczającego łącznie 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówienia, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane 

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 2   Nazwa: Roboty uzupełniające do zadania pod nazwą: Bieżące utrzymanie dróg 

o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola - część B 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

 P.H.U. TRANSEL Roboty Związane z Modernizacją i Utrzymaniem Dróg, Karwowo 

8,, 96-503 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie. 

 


