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Gościcino: Prace remontowo budowlane wyznaczonych 

pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w 

branży : a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej 

Numer ogłoszenia: 321552 - 2012; data zamieszczenia: 29.08.2012 

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: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-

241 Gościcino, woj. pomorskie, tel. 0-58 6728123, faks 0-58 6728123. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo budowlane 

wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej 

w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży : a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prace remontowo budowlane wyznaczonych 

pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 

przy ul. Wejherowskiej 22 w branży : a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.34.10.00-9, 45.11.13.00-1, 

45.31.00.00-3. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



 2 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Zakład Remontowo Budowlany HEMAL Wejherowo ul. Odrębna 16, ul. Odrebna 16, 84-200 

Wejherowo, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24520,10 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 22150,00 

 Oferta z najniższą ceną: 22150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22150,00 

 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. 

Uzasadnieniem dla udzielenia zamówienie uzupełniającego na zadanie pn . Prace remontowo 

budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży : a.ogólnobudowlanej 

b.elektrycznej Nieprzekraczający termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego, 

gdyż zamówienie podstawowe zostało udzielone w w dniu 25.06.2012r pod nr 219614. 

Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia 
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podstawowego Wartość zamówienia podstawowego została oszacowana na podstawie 

kosztorysów inwestorskich i wynosiła 364460,24.zł. netto. Wartość zamówienia 

uzupełniającego oszacowana wg kosztorysu inwestorskiego - wynosi 24520,10 zł. netto, co 

stanowi ok. 13,46% wartości możliwych do udzielenie zamówień uzupełniających dla tego 

przedmiotowego zadania. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe.,oraz roboty budowlane niezbędne do 

wykonania z uwagi na zły stan techniczny podłoży betonowych ,nierówności,ubytki , wraz z 

robotami towarzyszącymi oraz zły stan techniczny balustrad stalowych i instalacji 

oświetleniowej spełniającej obowiązujące normy .Roboty budowlane wchodzące w zakres 

zamówienia uzupełniającego mają takie same nazwy i kody CPV jak określone w 

specyfikacjach technicznych dla zamówienia podstawowego i dotyczą tego samego obiektu co 

zamówienie podstawowe. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu 

nieograniczonego Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających w 

ogłoszeniu o zamówieniu nr 219614-2012 data zamieszczenia: 25.06.2012 oraz w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w rozdz. VI. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego i zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy 

robót budowlanych. W związku z powyższym udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia 

wszystkie przesłanki określone w ar. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych Tekst jednolity: Dz U nr 113 poz 759 z 2010r. Przedmiotem 

zamówienia uzupełniającego jest: wykonanie prac remontowo budowlanych dla potrzeb 

kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie w zakresie branży 

budowlan., Zamówienie dodatkowe - uzupełniające nie było objęte zamówieniem 

podstawowym i nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, jest 

niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania placówki szkolnej. Wykonawca zaproszony 

do negocjacji spełnił warunki udziału w postępowaniu. Przedstawiona przez Wykonawcę firmę 

Zakład Remontowo Budowlany HEMAL z siedzibą w Wejherowie przy ul. Wejherowskiej 

22,84-200 Wejherowo.Oferta została zaakceptowana przez Zamawiającego 

 


