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Warszawa: Roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim
zakresem rozbiórkę pokrycia z papy, odbicie tynków, wywiezienie i
utylizację papy oraz wywiezienie gruzu, nr sprawy: 125/ZP/12
Numer ogłoszenia: 443676 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
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: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim
zakresem rozbiórkę pokrycia z papy, odbicie tynków, wywiezienie i utylizację papy oraz wywiezienie gruzu, nr
sprawy: 125/ZP/12.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane uzupełniające obejmujące swoim zakresem
rozbiórkę pokrycia z papy, odbicie tynków, wywiezienie i utylizację papy oraz wywiezienie gruzu, nr sprawy:
125/ZP/12 (dotyczące roboty budowlanej polegającej na remoncie budynków magazynowych nr 25, 26 oraz 727
w kompleksie przy ul. Rakowieckiej 2 w Warszawie, nr sprawy: 70/ZP/12). Szczegółowy zakres robót
budowlanych, jakie należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia zawiera przedmiar robót, stanowiący
Załącznik nr 1 do umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7.

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: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
SYNTAX Sp. z o.o., ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12115,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14901,84
Oferta z najniższą ceną: 14901,84 / Oferta z najwyższą ceną: 14901,84
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 podstawowe (postępowanie nr 70/ZP/12) zostało udzielone Wykonawcy: /SYNTAX/Sp. z o.o.,
ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa, w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa nr 220/2012/DA z dnia
27.08.2012 r. Jednocześnie zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego i zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, tj. w
ogłoszeniu o zamówieniu nr 150617-2012; data zamieszczenia: 11.07.2012 w sekcji II: Przedmiot
zamówienia, II.1.4) Czy przewiduję się udzielenie zamówień uzupełniających, Określenie przedmiotu oraz
wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: /Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień
uzupełniających w zakresie remontu budynków magazynowych nr 25, 26 oraz 727 w kompleksie przy ul.
Rakowieckiej 2 o wartości do 15, 99 % wartości zamówienia podstawowego/. Wartość zamówienia
uzupełniającego wynosi 14.901,84 zł brutto, co stanowi 4,73 % zamówienia podstawowego. Zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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