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Ogłoszenie nr 500143085-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.
Stary Targ: Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z
modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
PROW

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Stary Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 53988000000, ul. ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 6405050 w. 19, e-mail
inwestycje@starytarg.pl, faks 552 776 289.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminastarytarg.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bipgminastarytarg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka Zielonki Szropy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach
Numer referencyjny RG.I.271.1.2018.GP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I ETAP: - wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Jodłówce, II ETAP: - wykonanie wymiany sieci wodociągowej na trasie Jodłówka Zielonki
Szropy, - wymiana sieci kanalizacyjnej od oczyszczalni ścieków do osiedla Zielonki, - wykonanie modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach.
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45231100-6,
45231300-8,
45232400-6,
45232000-2,
45200000-9,
45340000-2,
45231400-3,
45316100-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wykonał dwa postępowania przetargowe (przetarg nieograniczony) nr ogłoszeń 550961-N-2018 z dnia 26.04.2018 r. oraz 557337-N-2018 z dnia 14.05.2018 r. i nie otrzymał w tych
postępowaniach żadnej oferty. W związku z powyższym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP rozpoczyna procedurę udzielenia zamówienia z wolnej ręki nie zmieniając warunków
postępowania

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma LECH JAR L. Licznerski Sp. J, lechjar@vp.pl, ul. Wyszyńskiego 18, 14-200, Iława, kraj/woj. warmińsko - mazurskie
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