
Zebrzydowice: Rozbudowa sieci wodoci ągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. 

Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, cz ęść ul. Stawowej/ - roboty 

uzupełniaj ące związane z realizacj ą zadania zleconego w ramach przetargu 

nieograniczonego.  
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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. 

śląskie, tel. 032 4693654, faks 032 4693654 , strona internetowa www.gzwik@zebrzydowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. 

Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/ - roboty uzupełniające związane z realizacją zadania 

zleconego w ramach przetargu nieograniczonego.. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie 

Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/ - roboty uzupełniające związane z 

realizacją zadania podstawowego - art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.11.10-9, 45.11.12.00-0, 45.23.21.00-3, 45.23.10.00-5, 45.23.11.00-6. 

II.5) Szacunkowa warto ść 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  

Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej 

niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, 

jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a 

zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. Uzasadnienie faktyczne. W ramach robót uzupełniających zostaną 
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wykonane brakujące odcinki sięgaczy i przyłączy wodociągowych wzdłuż budowanej w ramach zadania 

podstawowego sieci wodociągowej i przyłączy. Roboty te swoim charakterem odpowiadają robotom zleconym w 

ramach przetargu nieograniczonego. W ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego przewidziano 

roboty uzupełniające. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

Konsorcjum firm: HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp.J. INSTAL CYMOREK Sp. J, 

Mazańcowice 178, 43-391 Mazańcowice, kraj/woj. śląskie. 
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