
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 30293-2014 z dnia 2014-02-14 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Staszów

Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną

infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna, obejmuje wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych

poprzez zamontowanie krat...

Staszów: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i

wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna

Numer ogłoszenia: 38627 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014

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: 30293 - 2014r.

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: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w

miejscowości Wólka Żabna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn.:

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Wólka Żabna,

obejmuje wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych poprzez zamontowanie krat antywłamaniowych w

oknach świetlicy oraz zainstalowanie systemu alarmowego w budynku świetlicy oraz inne konieczne do

wykonania prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.47-6, 45.31.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
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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: 25.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

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

Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, kraj/woj.

świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3999,85 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 4797,00

Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4797,00

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 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 wykonanie zabezpieczeń antywłamaniowych poprzez zamontowanie krat

antywłamaniowych w oknach świetlicy oraz zainstalowanie systemu alarmowego w budynku świetlicy

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. Przedsiębiorstwu

Budowlanemu POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany, - przedmiot
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zamówienia uzupełniającego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, - wartość zamówienia

uzupełniającego stanowi kwotę netto 3 999,85 zł (słownie zł: trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt

dziewięć 85/100) i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego (50% wartości

zamówienia podstawowego netto - 83 823,49 zł, słownie zł: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset

dwadzieścia trzy 49/100), - 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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