
Żabia Wola: Zamówienie uzupełniaj ące do zadania pod nazw ą 

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na teren ie 

gminy Żabia Wola (w zakresie cz ęści B).  

Numer ogłoszenia: 138975 - 2013; data zamieszczenia : 10.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty 

budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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

tel. 046 8578182, 8578224, faks 046 8578181 , strona internetowa www.zabiawola.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zamówienie uzupełniające do zadania 

pod nazwą Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Żabia Wola (w 

zakresie części B).. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres rzeczowy 

przedmiotu umowy obejmuje 1)Remonty cząstkowe tłuczniem betonowym nawierzchni gruntowych, 

tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia betonowego mechanicznie - 300m3 2)Remonty cząstkowe 

tłuczniem kwarcytowym nawierzchni gruntowych, z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie - 400m3 

3)Remonty cząstkowe kruszywem naturalnym nawierzchni gruntowych, tłuczniowych z 

zagęszczeniem kruszywa naturalnego mechanicznie - 100m3 4)Naprawa dróg gruntowych i 

poboczy- wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - 10 km 5)Oczyszczanie rowów z 

wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, zakrzaczeń, zarośli - 2000 m 6)Wbudowanie przepustów 

rurowych pod zjazdami - rury PCV lub żelbetowe o średnicy 40cm - 40m.. 

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

II.5) Szacunkowa warto ść 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, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych, przewidział możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego 

na etapie ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bieżące 

utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie Gminy Żabia Wola nr ogłoszenia 33378 - 

2013; data zamieszczenia: 24.01.2013. Nastąpiły okoliczności, które spowodowały 

konieczność wykonania niezbędnych robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 

gruntowych. Stan nawierzchni dróg zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego 

poprzez tworzące się błotniste kałuże i koleiny. Zgodnie z regulacją ustawową Zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w 

przeciągu trzech lat od udzielenia zamówienia nie przekraczającego łącznie 50% wartości 

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, 

jeżeli zamówienie 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  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA  

• Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Warszawska 34, Hura Żabiowolska, 96-321 Żabia Wola, 

kraj/woj. mazowieckie. 
 
 

 


