
Orzesze: Budowa targowiska w Orzeszu- roboty dodatkowe

nieprzewidziane

Numer ogłoszenia: 234864 - 2014; data zamieszczenia: 1 4.07.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  nie.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800,

faks 032 3248826.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa targowiska w Orzeszu- roboty dodatkowe

nieprzewidziane.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Budowa targowiska w Orzeszu - roboty dodatkowe nieprzewidziane

obejmujące wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego o średnicy 40 mm na kolektor o

średnicy 110mm do budynku Straży Pożarnej, demontaż istniejącego węzła wodomierzowego oraz hydrantu

naziemnego, budowa hydrantu p-poż. podziemnego w nowym miejscu, budowa nowej studni wodomierzowej,

uzbrojenie budowanego odcinka w niezbędną armaturę w postaci zasuw, zaworów i filtrów zgodnie z projektem

technicznym zatwierdzonym przez RPWiK Tychy. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją

projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.13.00-8.

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:  10.07.2014.
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

GAZOPLAST sp z o.o., ul. Ułańska 19, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 12519,10 PLN.

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

Cena wybranej oferty:  13960,50

Oferta z najni ższą ceną: 13960,50 / Oferta z najwy ższą ceną: 13960,50

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.

Zamawiający przystępując do wykonania zadania dysponował podkładem mapowym, który nie odpowiadał

sytuacji w terenie. Przewidział przebudowę naziemnego hydrantu znajdującego się na terenie budowy na

hydrant podziemny, który nie będzie kolidował z przejazdem na targowisko. W trakcie robót okazało się, że

instalacja hydrantowa zabudowana jest na niezależnej nitce wodociągowej biegnącej do sąsiednich działek a

jej przekrój jest zbyt mały aby zapewnić odpowiednie zasilanie hydrantu w wodę. Okazało się również, że

budynek OSP zasilany jest kolektorem o średnicy 40 mm a nie jak przedstawiały podkłady mapowe

kolektorem o średnicy 80 mm. Realizacja zakresu zamówienia podstawowego w zakresie przebudowy

hydrantu jest uzależniona od wykonania nowego przyłącza wodociągowego o średnicy 110 mm stanowiącego

zasilanie budynki OSP, budowy hydrantu p-poż. podziemnego w nowym miejscu, budowy nowej studni

wodomierzowej oraz uzbrojenia budowanego odcinka w niezbędną armaturę w postaci zasuw, zaworów i

filtrów zgodnie z projektem technicznym zatwierdzonym przez RPWiK Tychy. Udzielenie zamówienia jest

zgodne z przepisami ponieważ zaistniały wszystkie przesłanki wymagane dla udzielenia zamówienia.
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