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Krośnice, dnia 17 września 2020 roku 

 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy  

w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.)  

w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających 

na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Krośnice”. 

(podstawa prawna: art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznym) 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości: 

1) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 

unieczynnienie istniejącej kanalizacji sanitarnej: 

a) Sieć wodociągowa 

 Miejsce realizacji zadania: dz. nr 812/13, 812/14, 529/1, 812/7, 812/5, 812/4 

AM 1 obręb Krośnice, 

 Długość: 271,73 mb, 

 Średnica:  110, 

 Materiał: PEHD PE100 SDR17. 

b) Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

 Miejsce realizacji zadania: dz. nr 506/18, 506/19, 506/20, 506/14, 812/13, 

812/15, 812/14 AM 1 obręb Krośnice, 

 Długość: 406,00 mb, 

 Średnica:  200, 

 Materiał: PVC SN8, 

c) Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej 

 Miejsce realizacji zadania: dz. nr 506/14 AM 1 obręb Krośnice, 

 Długość: 66,00 mb, 

 Średnica:  63, 

 Materiał: PEHD SDR17, 

2) Wydłużenie odcinka sieci wodociągowej w ulicy sosnowej w miejscowości 

Bukowice: 

a) Miejsce realizacji zadania: dz. nr 41 obręb Bukowice, 

b) Długość: 174,34 mb, 

c) Średnica:  110, 

d) Materiał: PEHD PE100 SDR17. 

3) Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy jasnej w miejscowości Krośnice: 

a) Miejsce realizacji zadania: dz. nr 200/1; 201/1 obręb Krośnice, 

b) Długość: 148,78 mb, 

c) Średnica:  110, 

d) Materiał: PEHD PE100 SDR17. 

3. Szacunkowa wartość zamówienia: 602.627,03 zł 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:  
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Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach sp. z o.o. Wierzchowice ul. Lipowa 5  

56-320 Krośnice 

5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:  

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.), 

Uzasadnienie wyboru: Wskazana przez Zamawiającego Wykonawca spełnia łącznie 

wszystkie przesłanki opisane w art. 67 ust. 1 pkt. 12) w.c. ustawy. 

6. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy:  

od dnia 5 października 2020 roku do dnia 21 grudnia 2020 roku. 

7. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o 

zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone 

lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub 

opublikowane: Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia, o którym mowa w art. 66 ust .2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

roku poz. 1843 ze zm.) 

 

 

Wójt Gminy Krośnice 


