
Rzekuń dn. 16.12.2014r. 
FPZ. 271.23.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń
Numer ogłoszenia: 411766 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, tel. 
29 7617301 w. 47, faks 29 7617302 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na 
terenie Gminy Rzekuń.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia: Zamawiający  zleca, 
a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługi  polegającej  na  dostawie  1200,00 m3 mieszanki 
żwirowej wraz z transportem i rozplantowaniem na wskazane przez Zamawiającego miejsce na 
obszarze  Gminy  Rzekuń,  w  terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego.  Zamawiający  będzie 
informował  Wykonawcę  o  zapotrzebowaniu  na  usługę,  określając  ilość  mieszanki  żwirowej 
wskazując  konkretne  miejsce  dostawy  telefonicznie,  potwierdzając  zamówienie  niezwłocznie 
faksem. Wykonawca zapewni dostawę mieszanki żwirowej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 
daty zgłoszenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu tj. pn, śr, cz, od 7.45 do 
15.45 ,wt 7.45 do 17.00 , pt 7.45 do 13.00 na wskazane drogi na terenie Gminy Rzekuń.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6, 14.21.21.20-7, 14.21.22.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż 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
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu
1.Zamawiający przy ogłoszeniu o zamówieniu publicznym zadania Bieżące utrzymanie dróg 
gminnych na terenie Gminy Rzekuń w zakresie usługi polegającej na dostawie mieszanki 
żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2014 r. wraz z 
transportem,  rozplantowaniem  i  przygotowaniem  podłoża  pod  nawierzchnię  mieszanki 
żwirowej,  jak  również  w  podpisanej  umowie  z  Wykonawcą  na  powyższe  zadanie 
podstawowe przewidział udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust  1.  pkt.  6 ustawy Pzp. 2.  Zgodnie z  art.67 ust.1  pkt  6.  ustawy Pzp.  a)  Zamawiający 
udzielając Wykonawcy w dniu 07.05.2014r. zamówienia podstawowego mógł w ciągu 3 lat 
tj.  do  07.05.2017  r.  podpisać  umowę  na  usługi  uzupełniające.  Planowane  udzielenie 
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zamówienia  uzupełniającego  Zamawiający  przewidział  do  30.06.2015  r.  b)  Zamówienie 
uzupełniające  udzielone  będzie  dotychczasowemu  Wykonawcy,  któremu  Zamawiający 
udzielił zamówienia podstawowego. c) Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekroczy 
kwoty 50 % zamówienia podstawowego tj, kwoty 217.327,99 zł brutto. c) W zamówieniu 
uzupełniającym  Zamawiający  powierza  do  wykonania  ten  sam  rodzaj  usług  objętych 
zamówieniem podstawowym. d) Usługi w zamówieniu uzupełniającym będą wykonywane 
jako kontynuacja usług objętych zamówieniem podstawowym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA

• MEGA-KRUSZ Małgorzata Napiórkowska, Filip Wilczyński Spółka Jawna,, ul. Korczaka 
4, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

Wójt

Stanisław Godzina 
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