Prace uzupełniające do remontu izolacji cieplnej piwnic wraz
z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar
Piaśnicy 22 oraz wymiany stolarki okiennej na drugim piętrze wyżej
wymienionego budynku.
Numer ogłoszenia: 343634 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
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: Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie,
ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 672 10 08, faks 58 672 39 66.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace uzupełniające do remontu izolacji
cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 oraz wymiany stolarki okiennej na drugim
piętrze wyżej wymienionego budynku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w skład,
których wchodzą roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, roboty murarskie i murowe, tynkowanie,
roboty w zakresie stolarki budowlanej, roboty izolacjyne, betonowanie, zbrojenie, instalowanie
wyrobów metalowych, roboty malarskie, roboty w zakresie różnych nawierzchni, roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.26.25.00-6, 45.41.00.00-4, 45.42.10.004, 45.32.00.00-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.42.11.60-3, 45.44.21.00-8, 45.23.32.00-1,
45.33.20.00-3.

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: 15.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj, oś. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17511,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 17982,50



Oferta z najniższą ceną: 17982,50 / Oferta z najwyższą ceną: 17982,50



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



6 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.
Zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym do umowy nr PZPPP.W.271.1/14 z dnia
08.08.2014 r. na realizację remontu izolacji cieplnej piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej i
drzwiowej budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wejherowe przy ul. Ofiar Piaśnicy
22 oraz wymiany stolarki okiennej na drugim piętrze wyżej wymienionego budynku. W/w umowa
została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Roboty uzupełniające są
tożsame rodzajowo z zamówieniem podstawowym, a ich udzielenie zostało przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a jego wartość nie
przekracza 50% wartości zamówienia objętego w/w umową, a także udzielone zostaje w okresie
nieprzekraczającym 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Spełnione zostają
przesłanki o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Zamówień Publicznych - Dz. U. z 2010
r. nr 113, poz. 759 z późn. zmianami.

