
Zebrzydowice: Remont Domu Ludowego w Kaczycach - wy miana 

pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezb ędne do wykonania 

zamówienia podstawowego /.  

Numer ogłoszenia: 407384 - 2012; data zamieszczenia : 19.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

 
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 , strona internetowa www.zebrzydowice.pl 

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 oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Remont Domu Ludowego w 

Kaczycach - wymiana pokrycia dachowego / zamówienie dodatkowe niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego /.. 

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

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

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 
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nie pozwala na prawidłowe wyczyszczenie blachy przed konserwacją i malowaniem. Powstałe 

uszkodzenia nie były zauważone wcześniej z uwagi na fakt, że poddasze jest nieużytkowe. Uzasadnie 

prawne: Ustawa Pzp - Art. 67 ust. 1 pkt 5 b - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione 

od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie zamówienia podstawowego było uzależnione od 

wykonania zamówienia dodatkowego, poniewaz w zamówieniu podstawowym przewidziano prace 

związanie 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 /. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

FAKTORIA Spółka Jawna M i H Szafarczyk, ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice, kraj/woj. 

śląskie. 
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