
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 407384-2012 z dnia 2012-10-19 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zebrzydowice 

Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do 

wykonania zamówienia podstawowego /. 

Zebrzydowice: Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wy miana 
pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezb ędne do wykonania 

zamówienia podstawowego /  

Numer ogłoszenia: 418888 - 2012; data zamieszczenia : 26.10.2012 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 407384 - 2012r. 

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

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 

032 4755107, faks 032 4693266. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont Domu Ludowego w Kaczycach - 

wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego /. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wymiana pokrycia 

dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego /. Zadanie 

współfinansowane w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji 

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności. Zakres zgodny z przedmiarem robót.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.23.00-9, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3. 

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:  tak, 

projekt/program: Zadanie współfinansowane w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa z wyłączeniem operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej / LGR / oraz 

nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  26.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

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

FAKTORIA Sp. J. Maria i Henryk Szafarczyk, ul. Zawadzkiego, 43-252 Golasowice, kraj/woj. śląskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 211935,59 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  210704,28 

Oferta z najni ższą ceną: 210704,28 / Oferta z najwy ższą ceną: 210704,28 

Waluta:  PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

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

albo zapytania o cen ę 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie 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  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Uzasadnienie faktyczne: W trakcie prowadzenia prac związanych z malowaniem dachu zauważono 

brak gwintów na elementach mocujących blachy / około 80 % /, co powoduje powiększenie otworów w 

blasze w miejscach montażu i w konsekwencji nieszczelności. Kształt pokrycia uniemożliwia 

przeprowadzenie ponownego gwintowania. Dodatkowo stwierdzono, że nity w elementach płaskich / 

kalenica, obróbki kominów / zostały ścięte. Korozja dachu od strony północnej jest na tyle głęboka, że 

nie pozwala na prawidlowe wyczyszczenie blachy przed konserwacją i malowaniem. Powstałe 
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uszkodzenia nie były zauważone wcześniej z uwagi na fakt, że poddasze jest nieużytkowe. 

Uzasadnienie prawne: Ustwa Pzp - art. 67 ust. 1 pkt 5 b - wykonanie zamówienia podstawowego jest 

uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, ponieważ w zamówieniu podstawowym 

przewidziano prace związane z dociepleniem poddasza nieużytkowego a prace te można wykonać 

dopiero po zakończonych robotach dekarskich. Wcześniejsze wykonanie izolacji cieplnej poddasza 

spowodowałoby jej uszkodzenie mechaniczne lub nawet zniszczenie, gdyż podczas wymiany pokrycia 

dachowego narażone by było na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ czynników atmosferycznych / 

opady deszczu, wiatr / 
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