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Ogłoszenie nr 500062158-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.
Sokółka: Budowa kanału głównego kanalizacji deszczowej w ul. OS. Zielone OGŁOSZENIE O ZAMIARZE
ZAWARCIA UMOWY Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sokółka, Krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki 1,
16-100 Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48
85 7110911.
Adres strony internetowej (url): www.sokolka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanału głównego kanalizacji deszczowej w
ul. OS. Zielone
Numer referencyjny GR.271.53.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
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II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na
budowie kanalizacji deszczowej o śr. zewn. 315 mm o długości 492 m, wykonanie studni rewizyjnych o
średnicy 1000 mm - szt. 13, oraz przebudowa węzłów hydrantowych 2 szt.
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
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III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami:
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; 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; Zamawiający
zamierza udzielić zamówienia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ,
16-100 Sokółka ul. Targowa 15. 1) Zamawiający zamierza udzielić zamówienia, na podstawie art. 67 ust.
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1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający, nad Wykonawcą, któremu zamierza
udzielić zamówienia, sprawuje kontrolę prawną, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; 2) ponad 90% działalności Wykonawcy dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego; 3) w podmiocie będącym Wykonawcą,
nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego – Gmina Sokółka posiada całość udziałów spółki.
4) Przedmiot zamówienia należy do zadań własnych gminy, a w celu wykonania zadań własnych gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym własne spółki prawa handlowego. Udzielenie niniejszego
zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie narusza przepisów o ochronie konkurencji.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. nie jest monopolistą ani nie posiada
pozycji dominującej na terenie Gminy Sokółka, na świadczenie usług będących przedmiotem
zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
ZAMÓWIENIA:
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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., , ul. Targowa 15, 16-100, Sokółka,
kraj/woj. podlaskie
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Ogłoszenie nr 500062173-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.
Sokółka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500062158-N-2017
Data: 21/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sokółka, Krajowy numer identyfikacyjny 050659125, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, woj.
podlaskie, państwo Polska, tel. +48 85 7110900, e-mail sokolka@sokolka.pl, faks +48 85 7110911.
Adres strony internetowej (url): www.sokolka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

2017-11-21, 13:05

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia): Wartość bez VAT:381 201,80 Waluta: zł

