Piotrków Trybunalski: Zmówienia z wolnej ręki na wykonanie
robót dodatkowych, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa
części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji
sanitarnej - etap I.
Numer ogłoszenia: 235674 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
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: Zmówienia z wolnej ręki na wykonanie
robót dodatkowych, w związku z realizacją zadania pn.: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska
wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zmówienia z wolnej ręki na wykonanie robót
dodatkowych, polegających m.in na : 1). Wykonaniu brakującej części chodnika na szerokości
przejścia dla pieszych połączonego z ciągiem pieszo-rowerowym wraz z oznakowaniem poziomym
na skrzyżowaniu ul. Porazińskiej z ul. Łódzkiej , 2) wykonaniu dodatkowych dwóch zjazdów do
działek Nr 193/1 i 193/3 na skutek interwencji ich właścicieli oraz dwóch zjazdów do działek nr 169 i
169/8 pominiętych przez projektanta, 3) wykonaniu dodatkowych dwóch wpustów deszczowych w
celu prawidłowego odwodnienie łuku drogi i zabezpieczenia przed zalewaniem sąsiednich posesji
4) regulacji studni kanalizacji sanitarnej do wysokości rzędnych nawierzchni dróg asfaltowych, w
związku z realizacją zadania pn.: Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową
kanalizacji sanitarnej - etap I..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.60-4.

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: 21.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK S.A., ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Trybunalski,
kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19801,34 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21000,00
Oferta z najniższą ceną: 21000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21000,00
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. 5 ust. 1a,
art. 5 ust. 1b 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.
1. Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i
prawne): zamówienie dodatkowe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 a) i b) - udzielanie

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości
realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów a
także wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego. Przyczyny powodujące konieczność udzielenia zamówienia zostały opisane w
Protokole konieczności.

