
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

Wykonanie remontów dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w
2021r.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Nowy Targ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893256

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Krzywa 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: umnt@um.nowytarg.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Wykonanie remontów dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Gminy Miasto Nowy Targ w
2021r.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f625027b-f430-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00134848/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-08-03 10:53

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie
Gminy Miasto Nowy Targ w 2021r.- zamówienie na podstawie art. 305 pkt 1 oraz art. 214 ust.1
pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. r. Prawo Zamówień Publicznych do postępowania nr
ZP.271.1.2021.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 
1) równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej,
2) mechaniczne ścinanie, regulacja i profilowanie poboczy,
3) remonty nawierzchni z tłucznia,
4) remonty nawierzchni z destruktu,
5) uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym,
6) oczyszczenie przepustów o śr. 60 - 80 cm rurowych z namułu,
7) roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku.

3.10.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Podstawa prawna prowadzonych negocjacji: 
Komisja Przetargowa proponuje udzielić zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z jednym
wykonawcą na podstawie art. 305 pkt 1 oraz art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września
2019r. r. Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie:
Przewidziany zakres robót stanowi zamówienie, które zostało przewidziane w specyfikacji
warunków zamówienia Nr ZP.271.1.2021 z dnia 01.02.2021r. w Rozdziale IV oraz w ogłoszeniu
z dnia 04.02.2021r. numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005371/01 w punkcie 4.2.14 i obejmuje
powtórzenie tych samych robót budowlanych, jest zgodne z jego przedmiotem a całkowita
wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Bartłomiej Majerczyk Solid - Bruk ,

5.1.2.) Ulica: ul. Kościuszki 55
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5.1.3.) Miejscowość: Bukowina Tatrzańska

5.1.4.) Kod pocztowy: 34-530

5.1.5.) Województwo: małopolskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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