
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 264497-2013 z dnia 2013-12-06 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów

Na przedmiotowe zamówienie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Remont Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie -

Świetlica Jutrzenka w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów...

Staszów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Remont Placówki Wsparcia

Dziennego w Staszowie - Świetlica Jutrzenka w ramach Resortowego programu dofinansowania

standardów placówek wsparcia dziennego

Numer ogłoszenia: 516752 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264497 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Remont Placówki Wsparcia

Dziennego w Staszowie - Świetlica Jutrzenka w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Na przedmiotowe zamówienie składa się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia

podstawowego pn: Remont Placówki Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica Jutrzenka w ramach Resortowego programu dofinansowania

standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, obejmującego m.in rozbiórkę podłóg, wykucie z muru ościeżnic, uzupełnienie tynków

wewnętrznych, montaż drzwi, wykonanie warstw podłogowych, wykonanie gładzi, podwójne malowanie farbami emulsyjnymi, wymianę instalacji

elektrycznej, wymianę parapetów oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.31.12.00-2, 45.11.11.00-9.

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: 12.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Remontowo - Budowlane Zbigniew Dziuba, Koniemłoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37401,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 45079,50

Oferta z najniższą ceną: 45079,50 / Oferta z najwyższą ceną: 45079,50

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeni...
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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.

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki udzielenia zamówienia uzupełniającego do

przedmiotowego zamówienia. Zamówienie uzupełniające obejmowałoby m.in. rozbiórkę podłóg, wykucie z muru ościeżnic, uzupełnienie tynków

wewnętrznych, montaż drzwi, wykonanie warstw podłogowych, wykonanie gładzi, podwójne malowanie farbami emulsyjnymi, wymianę instalacji

elektrycznej, wymianę parapetów oraz inne konieczne do wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

Dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6

ustawy - Pzp: - wykonanie zamówienia uzupełniającego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Usługi Remontowo - Budowlane

Zbigniew Dziuba, Koniemłoty ul. Szkolna 31, 28-200 Staszów, - przedmiot zamówienia uzupełniającego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, -

wartość zamówienia uzupełniającego stanowi kwotę netto 37 401,76 zł (słownie zł: trzydzieści siedem tysięcy czterysta jeden 76/100) i nie przekracza

50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego netto stanowi kwotę - 78 132,42zł, słownie złotych:

siedemdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa 42/100), - zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, - przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie

przedmiotowego zamówienia uzupełniającego umożliwi w sposób celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów
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