
Żabia Wola: Zamówienie uzupełniające do zadania: Bieżące 

utrzymanie dróg o nawierzchni z m. m-a na terenie gminy Żabia 

Wola 

Numer ogłoszenia: 294358 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 280080 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, tel. 046 8578182, 8578224, faks 046 8578181. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zadania: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni z m. m-a na terenie 

gminy Żabia Wola. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Naprawy cząstkowe warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych nawierzchni asfaltowych, z 

uzupełnieniem podbudowy tłuczniem zagęszczonym mechanicznie. Wypełnienie niezależnie od ich głębokości z uzupełnieniem podbudową o łącznej 

powierzchni 2500 m². Materiał do wbudowania wybojów to mieszanka mineralno asfaltowa. Zakres: wycięcie uszkodzonych (zaniżonych) miejsc nawierzchni 

z nadaniem regularnych kształtów oczyszczenie i osuszenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu, ogrzanie bitumu i skropienie 

naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od uszkodzenia, zagęszczenie 

poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, w razie konieczności uzupełnienie warstw podbudowy, skropienie bitumitem powierzchni górnej warstwy i 

zasypanie kruszywem bazaltowym o frakcji 2-5 mm, usunięcie rumoszu i pozostałości po wykonanych pracach, usuniecie uszkodzonej podbudowy z kruszyw 

łamanych, uszczelnienie mieszanką mineralno-asfaltową rys i spękań powstałych w nawierzchni asfaltowej drogi po uprzednim oczyszczeniu skruszonej 

warstwy nawierzchni i uzupełnienie ubytków nawierzchni i podbudowy na drogach wskazanych przez Zamawiającego. 2) Naprawy cząstkowe nawierzchni 

jezdni dróg wykonanych w technologii powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami 

kamiennymi nawierzchni drogowych, z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem zagęszczonym mechanicznie. Wypełnienie niezależnie od ich głębokości o 

łącznej powierzchni 2000 m2. Materiał do wypełnienia ubytków w nawierzchni to grys 5/8 (gryz bazaltowy klasy I gatunek 1 i emulsja asfaltowa kationowa K1-

70 z remontera. Zakres: oczyszczenie uszkodzonych miejsc, spryskanie emulsją, uzupełnienie grysem, zagęszczenie uzupełnienie podbudowy... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.23.31.42-6. 

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: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

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

 ELBET Szymański Andrzej, Marynin, ul. Cienista 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 121770,00 

 Oferta z najniższą ceną: 121770,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121770,00 

 Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 



Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 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. 

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 z 

m. m-a na terenie gminy Żabia Wola nr ogłoszenia 42832 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014. Nastąpiły okoliczności, które spowodowały 

konieczność wykonania niezbędnych robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Stan nawierzchni dróg zagraża bezpieczeństwu uczestników 

ruchu drogowego poprzez dalej tworzące się i postępujące spękania, ubytki nawierzchni i obłamania krawędzi spowodowane niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. 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. 

 


