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ZAMOW| EN l E Z WOLN EJ RĘKl NA

nosor DoDATKowycH poLEGAJĄcycH

NA Ml.N.: rozebraniu dwóch starszych warstw supremy i styropianu, odkrytych
po zdjęciu warstw ociep|enia, - wykonaniu ujawnionych robót po
dokonaniu rozebrania ścianek działowych, po wykonaniu robót
i nsta lacyj nych, - za bezpieczen
u otworów wentylacyj nych oraz
wykonaniu obudowy kominów z blachy, - wyrównaniu poziomów i
ujednoliceniu posadzek w budynku, w związku z realizacjązadania
pn. ROZBUDOWA t PRZEBUDOWA |STN|EJĄCEGO BUDYNKU
ŚROOOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSK|M - ETAP l!I lll
N u mer ogłoszen ia : 262398 - 201 5; data zam ies zczenia: 06. 1 0. 201 5
OGŁOSZENlE O UDZlELENlU ZAMOW|ENlA - Roboty budowlane
i

zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,
ogłoszenie dotyczy: ZamóWienia publicznego.
Czy zamówienie było pżedmiotem ogłoszenia w Biuletynie zamóWień Publicznych: nie,
CzY W Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA

l:

ZAMAW|AJACY

l. 1) NAZWA

lADRES: Mia§to

PiotrkóW Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków

Trybunalski, Woj, łódzkie, tel. 044 7327796, taks O44 7327798_
l. 2)

RoDZAJ zAMAW|AJĄCEGo: Administrac.ja samorżądowa.

SEKCJA ll: PRZEDMlOT ZAMOW|ENlA
ll.,t) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zAMÓWlENlE Z WoLNEJ RĘKl NA

WYKoNANIE RoBoT DoDATKoWYCH PoLEGAJĄCYCH NA Ml.N,: - rozebraniu dwóch starszych
Warstw supremy i styropianu, odkrytych po zdjęciu Warsiw ocieplenia, - Wykonaniu ujawnionych robót po

dokonaniu rozebrania ścianekdziałowych, po wykonaniu robót instalacyjnych,

-

zabezpieczeniu otworów

Wenty|acyjnych oraz Wykonaniu obudowy kominóW z blachy, - WyróWnaniu poziomóW i ujednolicenju

posadzek w budynku,

W

związku z rea|izacjązadania pn, RoZBUDoWA l PRZEBUDoWA

lsTNlEJĄcEGo BUDyNKU śRoDowSKoWEGo DoMu SAMopoMocy w ploTRKoWlE
TRYBUNALSK|M - ETAP ll l lll,
l1.2)

Rodzaj zamóWienia: Roboty budoWIane.

hĘ://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja:262398&tok=20...2015-10-06
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określenie przedmiotu zamóWienia: ZAMoWENlE Z WoLNEJ RĘKl NA WYKoNAN|E RoBoT

l1.3)

DoDATKoWYCH PoLEGAJĄCYCH NA M|.N.: - rozebraniu dwóch starszych Warstw supremy
styropianu, odkrytyóh po zdjęciu Warstw ociep|enia,

-

wykonaniu ujawnionych robót po dokonaniu

rozebrania ścianek działowych, po wykonaniu robót instalacyjnych,
Wentylacyjnych oraz wykonaniu obudowy kominóW z blachy,

posadzek w budynku,

W

i

-

-

zabezpieczeniu otworów

WyróWnaniu poziomóW i ujednoliceniu

związku z realizacjązadania pn, RoZBUDoWA l PRZEBUDoWA

lSTNlEJĄCEGO BUDYNKU ŚRODOWSKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PlOTRKOWE
TRYBUNALSKlM
l1,4)

_

ETAP ll l lll.

Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 45.45,30,00-7, 45.00,00.00-7,

SEKCJA lll: PROCEDURA
ll1.1)

TRYB UDzlELEN|A zAMÓwlerun: ZamóWienie z Wolnej ręki

ll1.2)

lNFoRMAcJE ADMlNlSTRACYJNE

zamóWienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

lv,l) DATA UDzlELENlA zAMÓwleruln: M.og.2015.
lV.2)

LlczBA oTRZYMANYCH oFERT:

1.

lV.3)

LlczBA oDRZUGoNYcH oFERT:

0.

lV.4) NAZWA l ADRES WYKoNAWGY, KTÓREMU

UDzlELoNo zAMoWlENlA;

Zakład Budowlany Karol Biniek, u|,1Maja 59, 97-320 Wolbórz, kraj/Woj, łódzkie.
lV.S) Szacunkowa wańośćzamówienia (bez VAI): 69437,06 PLN,
lV.6)

lNFoRMAcJA o GEN|E WYBMNEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNŻszĄ

l

NAJWYŻSą CENĄ
cena Wybranej ofeńy: 85000,00
ofeńa z najniższą ceną: 85000,00 l ofeńa z najwyższą ceną: 850o0,0o
Waluta: PLN

,

zAŁAczNlK

l

uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna

postępowanie prowadzone jest w irybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 5
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, - Prawo zamóWień publicznych,

2. Uzasadnienia Wyboru trybu

htlp.llbzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj

a=26ż398&rok:ż}... 2015-10-06
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnió, 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) j b) - udzielanie dotychczasowemu
Wykonawcy usług lub robót budow|anych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamóWieniem
podstawowym

i nieprz

ekraczających łącznie 50

% Wańości realizowanego zamóWienia,

niezbędnych do jego prawidłowego Wykonania, których Wykonanie stało Się konieczne na skutek
Sytuacji niemożliwej Wcześniej do pż ewidzenia, jeże||,. z pżyczyn Iechnicznych lub gospodarczych

oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamóWienia podstawowego Wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów a takźe wykonanie zamówjenia podstawowego jest uzależnione
od Wykonania zamóWienia dodatkowego. Przyczyny powodujące koniecznośćudzielenia

zamóWienia zostały opisane W Protokole konieczności,
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