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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa pasa drogowego w ciągu ul. 
Górnośląskiej w Chełmie Śląskim- usuwanie skutków powodzi, roboty uzupełniające na zadaniu 
Przebudowa ul. Górnośląskiej w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika jednostronnego z 
odwodnieniem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbudowa pasa drogowego w ciągu ul. Górnośląskiej 
w Chełmie Śląskim- usuwanie skutków powodzi, roboty uzupełniające na zadaniu Przebudowa ul. 
Górnośląskiej w Chełmie Śląskim wraz z budową chodnika jednostronnego z odwodnieniem.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.

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: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a, 43-229 Ćwiklice, 
kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 497395,61 PLN.

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

• Cena wybranej oferty: 450822,96

• Oferta z najniższą ceną: 450822,96 / Oferta z najwyższą ceną: 450822,96



• 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.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust. 
pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych ( dz.u. 2007 nr 223 poz. 
1655 z późn zmianami.) Zamawiający udziela zamówienia z wolnej reki jako zamówienia 
uzupełniające ze względu na następujące okoliczności: 1. Przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane 2. Zamawiający zleca temu samemu wykonawcy wykonanie robót 
budowlanych w formie zamówienia uzupełniającego dla uzyskania ciągłości technologii 
robót 3. Zamówienie uzupełniające nie jest objęte zamówieniem podstawowym 4. Wartość 
zamówień uzupełniających nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego 
5. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
uzupełniającego 6. Konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego powstała na 
skutek sytuacji, której nie można było wcześniej przewidzieć, przy dokonaniu należytej 
staranności przez zamawiającego 7. Oddzielenie zmówienia uzupełniającego od zamówienia 
podstawowego nie jest możliwe pod względem technicznym 8. Wykonanie zamówienia 
uzupełniającego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego 9 
Merytoryczne uzasadnienie robót uzupełniających określa protokół konieczności


