Gdańsk: Wykonanie posadzki do grubości 15 cm na ciągach
komunikacyjnych i w przyległych do nich salach lekcyjnych w budynku
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego
w Gdańsku ul. Gnilna 3 na poziomie I i II piętra.
Numer ogłoszenia: 261402 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. F.
Nowowiejskiego, ul. Gnilna 3, 80-847 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3209950, faks 58
3209950.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna szkoła artystyczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie posadzki do
grubości 15 cm na ciągach komunikacyjnych i w przyległych do nich salach lekcyjnych w
budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w
Gdańsku ul. Gnilna 3 na poziomie I i II piętra..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie posadzki do grubości 15 cm na
ciągach komunikacyjnych i w przyległych do nich salach lekcyjnych w budynku
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku ul.
Gnilna 3 na poziomie I i II piętra..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: tak, projekt/program: Infrastruktura kultury- Fundusz Promocji Kultury
MKiDN.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
•

Firma Budowlana EFAK sp. j. Edmund Figurski i Andrzej Kotecki, NARWICKA 1,
80-557 GDAŃSK, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22945,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
•
Cena wybranej oferty: 22945,18
•
Oferta z najniŜszą ceną: 22945,18 / Oferta z najwyŜszą ceną: 22945,18
•
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 3 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.
uzasadnienie prawne:art. 67 ust.1 pkt 5 ppkt b ustawy pzp uzasadnienie faktyczne:
zamówienie dodatkowe udzielono dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych,
nie objęte zamówieniem podstawowym i nieprzekraczające 50% wartości
realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, którego
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do
przewidzenia a wykonanie zamówienia podstawowego było uzaleŜnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.Podczas demontaŜu posadzki na poziomie I i II piętra w
budynku szkoły okazało się, Ŝe grubość jej wynosi 15 cm. Kosztorys inwestorski
ujmuje demotaŜ posadzki o gr. 10 cm.Wykonawca robót, z którym została zawarta
umowa w swojej wycenie ujął grubość 10 cm zgodnie z otrzymanym przedmiarem
robót i podaną podstawą wyceny. Dokonane odkrywki w wyznaczonych miejscach nie
wykazały właściwej grubości istniejącego stropu na poziomach objętych remontem.
Istniejąca posadzka na wykazanej powierzchni została wykonana jako dwuwarstwowa.
Po jej rozkuciu okazało się, Ŝe pod warstwą 10 cm posadzki betonowej istnieje
warstwa wygłuszająco - docieplająca strop grubości od 5 - 7 cm, co daje średnią
grubość posadzki 15 cm. Otworzenie posadzki jest niezbędne bowiem jej wykonanie
warunkuje realizację pozostałych prac objętych umową. NaleŜy podkreślić, iŜ remont
realizowany jest w przerwie wakacyjnej i obejmuje duŜą powierzchnię sal lekcyjnych
jak równieŜ ciągów komunikacyjnych i dotrzymanie terminu umownego jest
konieczne z uwagi na rozpoczynający się rok szkolny z dniem 1 -go września

