
 

Wiślica: Roboty budowlane dodatkowe na drogach w miejs cowo ściach: Jurków, 

Skotniki Dolne i Szczytniki w ramach inwestycji: Od budowa dróg powodziowych w 

miejscowo ściach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurkó w, przebudowa 

dróg powodziowych w miejscowo ściach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz 

przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowo ściach Łatanice oraz 

Szczerbaków.  

Numer ogłoszenia: 387888 - 2010; data zamieszczenia : 29.11.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 

3722128 , strona internetowa www.ug.wislica.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty budowlane dodatkowe na drogach w miejscowościach: 

Jurków, Skotniki Dolne i Szczytniki w ramach inwestycji: Odbudowa dróg powodziowych w miejscowościach Kobylniki, 

Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym 

oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice oraz Szczerbaków.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 

dodatkowych przy: 1) Odbudowie drogi gminnej w m. Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590mb i 

polegających na: - mechanicznym wykonaniu koryta gł. 30 cm na całej długości drogi - 590 mb, - wykonanie warstwy 

odsączającej z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu na długości 200mb, 2) Odbudowie drogi gminnej w miejscowości 

Skotniki Dolne dz. nr 1399, od km 0+000 do km 0+370, długości 370 mb i polegających na: - wykonaniu warstwy odsączającej 

z piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu w ilości 1110 m2 3) Przebudowie drogi gminnej Nr 004391 T -Szczytniki przez 

wieś działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587mb i polegających na: - wykonaniu przepustu Ø60 pod 

koroną drogi o długości 8 mb. w ilości 1 szt. - wykonaniu poszerzenia przepustu Ø60 pod koroną drogi o 2 mb. w ilości 1 szt. - 

wykonaniu przepustu Ø60 na zjeździe o długości 7 mb. w ilości 1 szt - zastosowania górnej podbudowy z kruszyw łamanych 

grubości podbudowy 10 cm po zagęszczeniu na odcinkach od km 0+020 do km 0+220 oraz od km 0+295 do km 0+530.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna  
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Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zamówienie dodatkowe do postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego Znak sprawy Or -341 -10/10 Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do jego prawidłowej 

realizacji, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej do przewidzenia. Wykonanie zadania 

dodatkowego uzaleŜnia wykonanie zamówienia podstawowego z przetargu.- art 67 ust 1 pkt 5 a i b. W trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano Wykonawcę, na roboty budowlane przewidziane do wykonania na Odbudowę dróg 

powodziowych w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Koniecmosty, Jurków, przebudowa dróg powodziowych w 

miejscowościach Szczytniki i Chotlu Czerwonym oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Łatanice 

oraz Szczerbaków w trakcie realizacji stwierdzono wykonanie robót dodatkowych przy: 1. Odbudowie drogi gminnej w m. 

Jurków dz. nr 1568 od km 0+320 do km 0+910, długości 590mb Uzasadnienie W trakcie wykonywania robót 

przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne stwierdzono, Ŝe na odcinku 200 mb w miejscu przewidzianym w 

dokumentacji projektowej do korytowania w celu uzyskania odpowiednich parametrów naleŜy wykonać warstwy 

odsączające z piasku gr. 10 cm, natomiast korytowanie naleŜy zastosować na całej długości drogi. 2. Odbudowie drogi 

gminnej w miejscowości Skotniki Dolne dz. nr 1399 od km 0+000 do km 0+370, długości 370mb. Uzasadnienie W trakcie 

wykonywania robót przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne stwierdzono, Ŝe na odcinku planowanym do 

odbudowy w dokumentacji projektowej nie przewidziano wykonania warstwy odsączającej lecz w celu uzyskania 

odpowiednich parametrów naleŜy wykonać warstwę odsączające z piasku gr. 10 cm. 3. Przebudowie drogi gminnej Nr 

004391 T -Szczytniki przez wieś działki 861, 862 i 874 od km 0+000 do km 0+587, długości 587mb. Uzasadnienie W 

trakcie wykonywania robót przygotowawczych pod warstwy konstrukcyjne stwierdzono konieczność zastosowania górnej 

podbudowy z kruszyw łamanych grubości podbudowy 10 cm po zagęszczeniu na odcinkach od km 0+020 do km 0+220 

oraz od km 0+295 do km 0+530. Niezbędne jest takŜe wykonanie dodatkowego przepustu Ø60 pod koroną drogi, 

poszerzenie o 2m istniejącego przepustu Ø60oraz wykonanie przepustu Ø60 na zjeździe W/w zmiany wprowadza się w 

celu uzyskania odpowiednich parametrów nośności, poprawy niwelety drogi oraz jej odwodnienia 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, Ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica, kraj/woj. świętokrzyskie. 
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