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Ogłoszenie nr 550189594-N-2020 z dnia 30-09-2020 r.

Zielona Góra: „Rozbudowa placu postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi

Lubuskiej przy ul. Przylep – Skokowa 18 w Zielonej Górze” 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: Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Krajowy numer identyfikacyjny

68246500000000, ul. Przylep-Skokowa  18, 66-015  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska,

tel. (068) 321 30 10, e-mail przetarg@azl.pl, faks (068) 321 30 11. 

Adres strony internetowej (url): http://www.azl.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Rozbudowa placu postojowego i

manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej przy ul. Przylep – Skokowa 18 w Zielonej

Górze” 

Numer referencyjny  6/AZL/2020 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

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: 3. Przedmiotem niniejszego postępowania jest

rozbudowa placu postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej na

podstawie projektu budowlanego dostarczonego przez Zamawiającego obejmującego dwie branże:

branżę drogową i branżę sanitarną. Inwestorem jest: Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Przylep -

Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra. Adres Inwestycji: ul. Przylep - Skokowa 18, 66-015 Zielona

Góra działka nr 9/28 obręb nr 60, jedn. ewid. 086201_1, m. Zielona Góra. Zakres inwestycji

obejmuje:  Remont istniejącej nawierzchni betonowej placu postojowego stacji paliw, o

wymiarach 15,1 x 36,4 m (pow. 395,00 m2),  Wykonanie płyty szczelnej o wymiarach 9,5 x 12,0

m (pow. 109,70m2) wraz z konstrukcją,  Wykonanie odwodnienia nawierzchni betonowych

poprzez odwodnienie liniowe i wpusty Wp1 i Wp2 (pow. 4,30 m2), kanalizację deszczową oraz

podziemny zbiornik rozsączający o wymiarach 5,4x3,6x0,6m,  Montaż ogranicznika z profilu

stalowego 4x4 cm,  Wykonanie placu manewrowego stacji paliw o wymiarach 12,50x28,79m

(pow. 348,2m2) z kostki betonowej wraz z konstrukcją. Roboty budowlane powinny być zgodne z

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414; tekst jednolity: Dz. U.

2019 r. poz. 1186 ze zm.).

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
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Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45232451-8,

45235000-3,

45232130-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 290000 

Waluta: 

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art 67 ust 1 pkt 4)  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) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w dniu 27 sierpnia 2020 r. na podstawie art. 10 ust. 1 w

związku z art. 39 i nast. oraz poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 - dalej: „PZP”) wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie

przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn.: „Rozbudowa placu

postojowego i manewrowego stacji paliw Aeroklubu Ziemi Lubuskiej przy ul. Przylep –

Skokowa 18 w Zielonej Górze”. Ogłoszenie o zamówienie zostało zamieszczone w Biuletynie

Urzędu Zamówień Publicznych nr 577901-N-2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. W postępowaniu

tym nie złożono żadnej oferty. Z uwagi na powyższe Zamawiający w dniu 28 września 2020 r. na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP unieważnił ww. postępowanie. Ogłoszenie o unieważnieniu

postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 510186208-

N-2020 z dnia 25 września 2020 r. Planowane do przeprowadzenia przez Zamawiającego

postępowania z wolnej ręki, obejmuje ten sam zakres zamówienia, co unieważnione
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postępowanie, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Zamawiający nie przewiduje żądania od Wykonawcy wniesienia wadium. b) Uzasadnienie

prawne: Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,

jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały

złożone żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


