ORG.271.WR.2.2022
Przebudowa ul. Pocztowej oraz rozbudowa ul. Szkolnej w Złotorii

Lubicz Dolny dnia: 2 lutego 2022 r.

GMINA LUBICZ
Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

Informacja o zamiarze zawarcia umowy
na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zmianami)

1.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Lubicz z siedzibą Urzędu Gminy Lu
bicz w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

2.

OKREŚLENIE
PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Kod CPV

45000000-7 – Roboty budowlane
45111200-0 – Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg
45233140-2 – Roboty drogowe
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
robót budowlanych dla zadań:
1

ORG.271.WR.2.2022
Przebudowa ul. Pocztowej oraz rozbudowa ul. Szkolnej w Złotorii
1.

„Przebudowa ulicy Pocztowej w Złotorii”

2. „Rozbudowa ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. 8 Marca w Złotorii”
Opis przedmiotu zamówienia.
1.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla
przebudowy ul. Pocztowej w Złotorii w Gminie Lubicz. Długość drogi ok. 100 m.
Charakterystyczne dane i założenia projektowe:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 100 m
kategoria ruchu : KR1
kategoria drogi: gminna
klasa drogi: D,
prędkość projektowa:30 km/h,
typ przekroju: jednojezdniowy,
nawierzchnia jezdni: kostka betonowa gr. 8 cm w kształcie kwadratu ok. 20x20cm z fugą
dystansową umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej,
szerokość pasa ruchu: 2,50 m
szerokość jezdni: 5,00 m,
szerokość poboczy utwardzonych z kruszywa: 0,5 m,
nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa gr. 8cm o kształcie dwuteowym,
nawierzchnia dojść do furtek posesji: kostka betonowa gr. 6 cm o kształcie prostokąta
10x20cm,

Zakres robót budowlanych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Pomiary geodezyjne,
Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść wraz z konstrukcją.
Roboty ziemne,
Przebudowa sieci i urządzeń w przypadku ich kolizji z projektowaną przebudową.
Przygotowanie koryta wraz zagęszczeniem podłoża,
Osadzanie elementów brzegowych jezdni, zjazdów i dojść,
Układanie warstw konstrukcyjnych:
• warstwa odsączająca z piasku,
• warstwa podbudowy z KSŁM,
• podsypka cementowo-piaskowa,
• warstwa ścieralna z kostki betonowej.
Wykonanie poboczy z kruszywa,
Regulacja pionowa studzienek,
Montaż oznakowania pionowego (jeśli będzie wymagane),
Prace porządkowe wraz z rekultywacją terenów zielonych.

2.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla
rozbudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. 8 Marca w Złotorii w Gminie Lubicz
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Pocztową. Długość drogi ok. 285 m.
Charakterystyczne dane i założenia projektowe:
⎯ długość odcinka drogi planowana do przebudowy - ok. 285 m
⎯ kategoria ruchu : KR1
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⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

kategoria drogi: gminna
klasa drogi: D,
prędkość projektowa:30 km/h,
typ przekroju: jednojezdniowy,
nawierzchnia jezdni: kostka betonowa gr. 8 cm w kształcie kwadratu ok. 20x20cm z fugą
dystansową umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej,
szerokość pasa ruchu: 2,50 m
szerokość jezdni: 5,00 m,
szerokość poboczy utwardzonych z kruszywa: 0,5 m,
nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa gr. 8cm o kształcie dwuteowym,
nawierzchnia dojść do furtek posesji: kostka betonowa gr. 6 cm o kształcie prostokąta
10x20cm,

Zakres robót budowlanych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Pomiary geodezyjne,
Rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść wraz z konstrukcją.
Rozbiórka istniejących ogrodzeń kolidujących z inwestycją.
Roboty ziemne,
Przebudowa sieci i urządzeń w przypadku ich kolizji z projektowaną przebudową.
Przygotowanie koryta wraz zagęszczeniem podłoża,
Osadzanie elementów brzegowych jezdni, zjazdów i dojść,
Układanie warstw konstrukcyjnych:
• warstwa odsączająca z piasku,
• warstwa podbudowy z KSŁM,
• podsypka cementowo-piaskowa,
• warstwa ścieralna z kostki betonowej.
Wykonanie poboczy z kruszywa,
Regulacja pionowa studzienek,
Montaż oznakowania pionowego (jeśli będzie wymagane),
Prace porządkowe wraz z rekultywacją terenów zielonych.

3. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

511.074,15 zł. netto.
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4.
NAZWA
I
ADRES
WYKONAWCY,
KTÓREMU
ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o., NIP 879-263-26-737 REGON
871629373, KRS 0000128543
biuro@zuk-lubicz.pl ul. Toruńska 56,
87-162, Lubicz Dolny, woj. kujawsko – pomorskie.

5. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU
TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 305, pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 ze
zmianami).
Uzasadnienie wyboru trybu:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r, poz. 1129 ze zmianami) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym
mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad
własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę
taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych
jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten
zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
W przypadku relacji istniejących pomiędzy Gminą Lubicz, a Zakładem Usług Komunalnych
Sp. z o.o. powyższe warunki są spełnione, a zamówienie in-house leży w interesie Gminy Lubicz.
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6. PLANOWANY TERMIN
REALIZACJI
I CZAS TRWANIA UMOWY

ZAMÓWIENIA

14 m-cy od daty zawarcia umowy

7. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia zostało opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02 – 02 – 2022 r. pod numerem
2022/BZP 00044206/01

W Ó J T
(-)
Marek Nicewicz

5

