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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011, faks , strona internetowa www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowej linii 
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z 
zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca 
kolejowego w Rewalu. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres rzeczowy 
obejmuje dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w 
Rewalu o pow. zabudowy ca 341,5 m2, powierzchni użytkowej - ca 649,88 m2 i kubaturze - c 
3.541,35 m3 i zagospodarowanie terenu. Szczegółowy zakres zadania został określony w 
dołączonej dokumentacji budowlanej. 2) Zakres prac do dokończenia na dworcu kolejowym 
w Rewalu obejmuje: I. BUDYNEK DWORCA REWAL a) roboty budowlane, b) roboty 
sanitarne, c) roboty elektryczne, d) roboty instalacji wentylacji, e) pokrycie dachowe, f) 
elewacje, II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) rampa sali konferencyjnej, 
b) rampa dla niepełnosprawnych od strony wejścia głównego, c) rampa dla 
niepełnosprawnych od strony peronów, d) rowerownia, e) osłona śmietnika. 3) Budynek 
dworca kolejowego w Rewalu wpisany jest do rejestru zabytków. 4) Roboty budowlane na 
obiekcie zabytkowym prowadzone będą pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.21-9, 45.21.23.50-4. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje bez ogłoszenia 

• 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu 



Przeprowadzono kolejno trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W 
pierwszym przetargu otrzymano jedną ofertę, ale wykonawca uchylił się od zawarcia 
umowy. W pozostałych dwóch postępowaniach, w których w sposób istotny nie 
zmieniono pierwotnych warunków zamówienia nie otrzymano żadnych ofert - w takiej 
sytuacji, zgodnie z art. 62 ust 1 pkt 1, zamawiający jest uprawniony do zastosowania 
trybu negocjacji bez ogłoszenia. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA 
UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA  

• Rzemieślniczy Zakład Ogólnobudowlany Henryk Szechlicki, ul. Słoneczna 3a, 72-400 
Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie. 

 
 

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w BZP. BIP oraz tablicy ogłoszeń zamawiającego 

Od dnia 12.09.2014 

Do dnia ……………………………. 


