
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Roboty budowlane

Wymiana nawierzchni skrzyżowania ul. Polnej

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZELADZI

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240909351

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 12

1.5.2.) Miejscowość: Czeladź

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-253

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzgk.czeladz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzgk.czeladz.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Wymiana nawierzchni skrzyżowania ul. Polnej

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e314afd-d2a4-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157950/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-05-13 12:34

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030569/09/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wymiana nawierzchni skrzyżowania ul. Polnej

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

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 12/Rb/MZGK/22

3.3.) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

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

3.5.) Wartość zamówienia: 51897,02  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni skrzyżowania ul. Polnej z Aleją Róż. 
Przedmiotowe roboty budowlane polegają w szczególności na: mechanicznym rozebraniu nawierzchni z mieszanek
mineralo – bitumicznej, utylizacji gruzu, wykonaniu nowej nawierzchni drogi z mieszanek mineralo - bitumicznych,
wykopaniu rowków pod krawężniki, wykonaniu ławy pod krawężnik, ułożeniu krawężników betonowych, montażu tablic
znaków drogowych, mechanicznemu malowaniu linii, rozścieleniu ziemi urodzajnej, wykonaniu trawników dywanowych
siewem.

3.10.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

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:
Zamówienie podstawowe w przedmiocie robót budowlanych pn. 
„Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi” zostało udzielone dnia 01.09.2021r. na podstawie umowy Nr 65/Rb/MZGK/09/21)
Wykonawcy: DROGOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice. Zamówienie
podstawowe w zakresie zadania „Przebudowa ulicy Polnej w Czeladzi” obejmowało w szczególności: wykonanie
nawierzchni drogi i przebudowa chodnika na.
Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP00118825/01 z dnia 2021-07-19 udzielenie zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Przedmiotowego
zamówienie, Zamawiający planuje udzielić Wykonawcy DROGOPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.
Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice

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):
Drogopol Sp. z o.o.

5.1.2.) Ulica: Siemianowicka 52d

5.1.3.) Miejscowość: Katowice

5.1.4.) Kod pocztowy: 40-301

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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