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Poznań: Zamówienie uzupełniaj ące przy budowie budynków wielorodzinnych przy

ul. Głuszyna w Poznaniu

Numer ogłoszenia: 37944 - 2012; data zamieszczenia:  08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  nie.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, tel.

061 8964800; 8694801, faks 061 8694809.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zamówienie uzupełniające przy budowie budynków

wielorodzinnych przy ul. Głuszyna w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Zamówienie uzupełniające przy budowie budynków wielorodzinnych przy ul.

Głuszyna w Poznaniu:zwiększenie ilości instalacji zewnętrznych, w szczególności kanalizacji deszczowej, drenarskiej oraz

robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budowanych budynków; wykonanie kanału

odprowadzającego wody deszczowe i drenarskie wraz z budową wylotu do cieku Głuszynka..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.21.10.00-9, 45.21.13.40-4, 45.00.00.00-7.

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:  07.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

Firma Remontowo-Budowlana Piotr Szymański, ul. Brzozowa 9, 61-429 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 2698000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
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Cena wybranej oferty:  2072500,00

Oferta z najni Ŝszą ceną: 2072500,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 2072500,00

Waluta:  PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki 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

NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne

z przepisami.

W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług

lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeŜeli zamówienie podstawowe zostało

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w

ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu: BZP nr 73488 - 2011 i nr 89800 - 2011.

Zakres prac obejmuje zwiększenie ilości instalacji zewnętrznych, w szczególności kanalizacji deszczowej, drenarskiej

oraz robót zewnętrznych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budowanych budynków; wykonanie kanału

odprowadzającego wody deszczowe i drenarskie wraz z budową wylotu do cieku Głuszynka


