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SPZ.271.14.2016 

Ogłoszenie nr 85238-2016 z dnia 2016-04-12 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Piotrków 

Trybunalski 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Aktualizacji dokumentacji projektowej (projekt zamienny) 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przekazaniem praw autorskich na 

uzgodnionych polach eksploatacji w ramach zadania... 

 

Piotrków Trybunalski: Aktualizacja dokumentacji projektowej Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przekazaniem 

praw autorskich na uzgodnionych polach eksploatacji. 

Numer ogłoszenia: 122282 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak, numer ogłoszenia w BZP: 85238 - 2016r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 

Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja dokumentacji 

projektowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z 

przekazaniem praw autorskich na uzgodnionych polach eksploatacji.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

Aktualizacji dokumentacji projektowej (projekt zamienny) Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przekazaniem praw autorskich na uzgodnionych polach 

eksploatacji w ramach zadania pn. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Piotrkowie Trybunalskim obejmującej: a.mapę dc projektowych w postaci numerycznej w 

skali 1:500,( z dokonaniem kontroli usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu 

poprzez pomiar wszystkich elementów naziemnych sieci); b.projekt zagospodarowania 

terenu z wprowadzeniem korekty dojścia do budynku od strony ul. Zamkowej; c.projekt 

budowlany i projekty wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy - branży drogowej 

dla ww. proj. zagospodarowania d.aktualizacja ( projekt zamienny) projektu budowlanego i 

projektu wykonawczego lub projektu budowlano-wykonawczego sporządzonego przez 

Firmę BUDOPOL w miesiącu lipcu 2010 r. z wprowadzeniem zmian w związku z nową 

funkcją części biblioteki z przeznaczeniem na Centrum Innowacji i Techniki wraz z 

budową wewnętrznych instalacji . e.przedmiary robót ze szczegółowym opisem pozycji; 

f.kosztorysy inwestorskie; g.specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla 

wszystkich branż; h.uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi; i.sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ze 

względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126); 2.Ponadto: 1.Na etapie 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85238&rok=2016-04-12


projektowania rozwiązania techniczne powinny być konsultowane z Biurem Inwestycji i 

Remontów. 2.Projektant jest zobowiązany do pozyskania niezbędnych uzgodnień w tym z 

Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i użytkownikiem obiektu, opracowanej 

dokumentacji technicznej. 3.Dokumentacja projektowo - kosztorysowa zostanie 

opracowana w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 

będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techniczno - budowlanej. 

3. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać: a) w ilości : Projekty 

budowlane i wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna Projekt zagospodarowania terenu 

- 6 egz. + wersja elektroniczna Przedmiary robót - 2 egz. + wersja elektroniczna Kosztorysy 

inwestorskie - 2 egz. + wersja elektroniczna(wersja kst i pdf) Specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót - 2 egz. + wersja elektroniczna, b)Dokumentacja projektowa 

oraz STWiOR będzie podstawą przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia , zgodnie 

z art. 31.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie powinna zawierać nazw własnych 

użytych materiałów i wyrobów ani nazw producentów... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.05.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO 

ZAMÓWIENIA: 

 Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL s.a., ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, 

kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 178000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 199260,00  

 Oferta z najniższą ceną: 199260,00 / Oferta z najwyższą ceną: 199260,00  

 Waluta: PLN . 

 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z 

wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 1. Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 

przepisów. Uzasadnienie: dokumentacja projektowa, opracowana przez firmę Biuro 



Projektowe Budownictwa Ogólnego w 2008 r. wymaga modyfikacji pod kątem 

aktualnych potrzeb Biblioteki. Konieczne jest w szczególności wprowadzenie korekty 

dojścia do budynku od strony ul. Zamkowej oraz wprowadzenie zmian w 

dokumentacji w związku z nową funkcją Biblioteki, tj. Centrum Innowacji i Techniki. 

Zmiany wymagają zatem m.in. projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorys 

inwestorski oraz STWiOR. Zapisy umowy z wykonawcą nr 1363RIMIP07 Z 

08.11.2007 r. nie przewidywały zbycia majątkowych praw wyłącznych na rzecz 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Istnienie praw wyłącznych autora dokumentacji 

projektowej w przypadku ingerencji w tę dokumentację aktualizacja uniemożliwia 

powierzenie wykonania planowanego zakresu zamówienia innemu wykonawcy, co 

skutkuje koniecznością udzielenia zamówienia temu samemu wykonawcy. 

Przedmiotem negocjacji będzie także przeniesienie majątkowych praw autorskich na 

Miasto Piotrków Trybunalski. 

 
 


