Bełchatów: Budowa budynku sortowni wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami w
Gotartowie - roboty dodatkowe i zamienne
Numer ogłoszenia: 7805 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
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: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,
woj. łódzkie, tel. 044 6330815, 6330819, faks 044 6330819.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku sortowni wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gotartowie - roboty
dodatkowe i zamienne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dodatkowego jest wykonanie
następujących prac: Branża ogólnobudowlana: a) uszczelnienie zbiornika ppoż. Branża elektryczna:
a) ułożenie kabla pomiędzy istniejącą trafostacją a budowaną trafostacją b) ułożenie rur osłonowych
typu arot w sortowni przed montażem posadzki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2, 45.22.21.00-0.

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: 01.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:



Konsorcjum firm: 1) MTM Budownictwo Sp. z o.o., 1) ul. Koszycka 21, 33-100 Tarnów, kraj/woj.
małopolskie.



2) Zakład Usługowy ELMI Mieczysław Grzechynka, ul. Mickiewicza 9B, 34-200 Sucha Beskidzka,
kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61944,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 75645,00



Oferta z najniższą ceną: 75645,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75645,00



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



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.
Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust. 1 pkt. 5: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielania
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: b) wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
Uzasadnienie faktyczne: W roku 2015 Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego pod
nazwą znak sprawy: Budowa sortowni - Gotartów /2015. Podczas realizacji zamówienia
podstawowego pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i spisane w protokole konieczności a polegających na:
1. Branża budowlana - uszczelnienie zbiornika ppoż. Uzasadnienie: Projekt przewidywał
wykonanie zbiornika etapowo. Zastosowano profile szczelne dla przerw roboczych. Aktualnie
przy realizacji całego zbiornika zmieniono rozwiązanie uszczelnień. Dodatkowo zastosowano
szczelne wkładki wywołujące kontrolowane szczelne zarysowania żelbetu. Jest to
zabezpieczenie przed możliwością powstania rys niekontrolowanych mogących mieć wpływ na
szczelność i trwałość zbiornika. 2. Branża elektryczna - ułożenie kabla pomiędzy istniejącą
trafostacją a budowaną trafostacją. Uzasadnienie: połączenie pomiędzy stacjami jest konieczne,
aby mogły funkcjonować kompostownia i istniejące zaplecze techniczne instalacji. 3. Branża
elektryczna - ułożenie rur osłonowych typu arot w sortowni przed ułożeniem posadzki.
Uzasadnienie: ułożenie rur osłonowych kabli zasilających urządzenia i maszyny sortowni jest
konieczne dla zachowania w przyszłości bezpieczeństwa oraz skrócenia przebiegu tras kabli
energetycznych.

