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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 63789-2016 z dnia 2016-06-01 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Bytom

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - stolarki okiennej na elewacji zachodniej (zmiana kwalifikacji

zakresu robót z kat. A na kat. C), - robót budowlanych polegających na rekonstrukcji konstrukcji ceglanej i

tynków muru przy bramie...

Bytom: Roboty budowlane w budynku Opery Śląskiej w Bytomiu -

zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia

podstawowego pn. Wykonanie iluminacji budynku Opery Śląskiej w

Bytomiu

Numer ogłoszenia: 93121 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016

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: 63789 - 2016r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3966856, faks

032 2814335.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w budynku Opery Śląskiej w

Bytomiu - zamówienie uzupełniające realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn. Wykonanie

iluminacji budynku Opery Śląskiej w Bytomiu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - stolarki okiennej na

elewacji zachodniej (zmiana kwalifikacji zakresu robót z kat. A na kat. C), - robót budowlanych polegających

na rekonstrukcji konstrukcji ceglanej i tynków muru przy bramie wjazdowej wraz z wykonaniem robót

malarskich, - naprawy konstrukcji murowej oraz renowacji balkonów, - robót budowlanych polegających na

rozbiórce i odtworzeniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową, - robót polegających na wykonaniu

miejscowych napraw elewacji zewnętrznej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 44.22.12.00-7.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=63789&rok=2016-06-01
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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: 07.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

GIJO Sp. z o.o., ul. Szyby Rycerskie 22k, 41-909 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108738,56 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 130380,00

Oferta z najniższą ceną: 130380,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130380,00

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.

Zamówienie udzielane jest w trybie z wolnej ręki, jako zamówienie uzupełniające, zgodnie z art. 66 w

związku z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewidział możliwość

udzielenia zamówienia uzupełniającego w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu nr 173755-2015 z dnia

26.11.2015 r. Dokumentacja projektowa została opracowana przez pracownię projektową Architekci.Pl z

Gliwic. Budynek Opery Śląskiej jest obiektem zabytkowym. Należy podkreślić, że zarówno prace

projektowe jak i roboty budowlane prowadzone są na czynnym obiekcie. Zamawiający udzieli w trybie

zamówienia z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego wykonawcy robót podstawowych, polegającego na

powtórzeniu tego samego rodzaju robót, które ujęte były w zamówieniu podstawowym. Zakres prac
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obejmuje wykonanie: - stolarki okiennej na elewacji zachodniej (zmiana kwalifikacji zakresu robót z kat. A

na kat. C), - robót budowlanych polegających na rekonstrukcji konstrukcji ceglanej i tynków muru przy

bramie wjazdowej wraz z wykonaniem robót malarskich, - naprawy konstrukcji murowej oraz renowacji

balkonów, - robót budowlanych polegających na rozbiórce i odtworzeniu nawierzchni z kostki brukowej

wraz z podbudową, - robót polegających na wykonaniu miejscowych napraw elewacji zewnętrznej.

Zamawiający udzieli zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu

wykonawcy robót budowlanych, nie przekraczających łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego.


