Sztum: Dodatkowe roboty budowlane związane z przebudową
pomostów stałych na plaży miejskiej w obrębie działek 446, 442
oraz budową mostków drewnianych na działkach nr 633/2 oraz
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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty
budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie,
tel. 055 6406303, faks 055 6406300 , strona internetowa www.sztum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe roboty budowlane związane
z przebudową pomostów stałych na plaży miejskiej w obrębie działek 446, 442 oraz budową
mostków drewnianych na działkach nr 633/2 oraz 431 w ramach przebudowy bulwaru nad Jeziorem
Sztumskim w Sztumie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dodatkowych
robót budowlanych na budowie pn. Przebudowa istniejącego bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w
Sztumie oraz przebudowa nawierzchni ulic, chodników i infrastruktury technicznej, budowa sieci
kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów w centrum miasta Sztum
realizowanym na podstawie umowy nr RP.342/18/2008/2009 z dnia 22 października 2009r. w
części dotyczącej na bulwarze, w zakresie związanym z przebudową pomostów stałych na plaży
miejskiej w obrębie działek 446, 442 oraz budową mostków drewnianych na działkach nr 633/2 oraz
431 w ramach przebudowy bulwaru nad Jeziorem Sztumskim w Sztumie polegających na: 1.
naprawie pali drewnianych dwóch pomostów stałych 2. dostawie i montażu rygli podłużnych
pomostów 3. dostawie i montażu stężeń pomostów 4. wykonaniu żelbetowych belek jako
zabezpieczenia przyczółków przed osuwaniem się polbruku przy mostkach drewnianych, zgodnie z
wykonaną ekspertyzą techniczną oceny stanu technicznego istniejących pomostów stałych
wykonaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe -Usługowe WISTPOL Sp. z o.o. Gdańsk
, ul.Potokowa 26 oraz rysunkami zamiennymi dostarczonymi przez DF- Studio Projektowe s.c.

Sławomir Maksymowicz, Mirosław Snarski z siedzibą w Białymstoku - wykonawcą dokumentacji
podstawowej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6.
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 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zastosowano art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych, gdyż wykonanie
zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie umowy nr RP. 342/18/2008/2009 z
dnia 22.10.2009 r. w części dotyczącej na bulwarze w zakresie dotyczącym przebudowy
pomostów stałych na plaży miejskiej oraz budowy mostów drewnianych jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego, ze względu na konieczność stworzenia technicznego
bezpieczeństwa konstrukcji pomostów, przyczółków i przylegajacych nawierzchni.
Konieczność wykonania takiego zakresu robót nie była możliwa do przewidzenia na etapie
badań poprzedzających opracowanie projektowe z powodu nieprzewidywalnej, postępującej
korozji biologicznej drewnianych elementów pomostów. Roboty te nie były przewidziane w
SIWZ zadania podstawowego a konieczność ich wykonania wynika z ekspertyzy technicznej.
Wartość zamówień dodatkowych nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia
podstawowego. Zamówienia udziela się dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych
zadania podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA
DEKPOL sp. z o.o., ul. Gajowa 31, 83-025 Pinczyn, kraj/woj. pomorskie.

