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Warszawa: Roboty budowlane dodatkowe - Wykonanie warstw tynku
wewnętrznego. (nr sprawy: 87/ZP/12)
Numer ogłoszenia: 327654 - 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012
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 dodatkowe - Wykonanie warstw
tynku wewnętrznego. (nr sprawy: 87/ZP/12).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane dodatkowe - Wykonanie warstw tynku
wewnętrznego (do sprawy 45/ZP/12 - zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie klatki
schodowej w budynku nr 1 / 4 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4.

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: 31.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Paweł Flisek INTER-PROFIL, ul. Narutowicza 1F, 08-400 Garwolin, kraj/woj. mazowieckie.
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16472,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 12646,12
Oferta z najniższą ceną: 12646,12 / Oferta z najwyższą ceną: 12646,12
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 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.
W wyniku odbicia tynków wewnętrznych na ścianach remontowanej klatki schodowej stwierdzono
wystąpienie krzywizn w pionie oraz poziomie ścian klatki schodowej. Wystąpienie krzywizn ścian można
było stwierdzić dopiero w momencie całkowitego odbicia tynków wewnętrznych na ścianach klatki
schodowej, ponieważ odbity tynk wewnętrzny posiadał różne grubości i niwelował występujące nierówności.
W projekcie budowlano - wykonawczym planowane jest położenie okładzin kamiennych na ścianach, z
których odbity został tynk. Położenie płyt marmurowych na takie podłoże spowodowałoby wystąpienie
optycznych nierówności i krzywizn. Stąd zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci
położenia dodatkowej warstwy tynków kat. II (pod płytami marmurowymi) oraz kat. III (nad płytami
marmurowymi) w celu wyrównania ścian i eliminacji występujących krzywizn. Położenie tynków warunkuje
przystąpienie do robót budowlanych związanych z montażem okładzin marmurowych na ścianach.
Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia na etapie sporządzenia projektu
budowlano - wykonawczego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego. Zamówienie to jest zamówieniem dodatkowym nie objętym zamówieniem
podstawowym i stanowi 2,64% wartości zamówienia podstawowego i nie przekracza 50% wartości
zamówienia podstawowego.
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