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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261 , strona internetowa www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zamówienia

podstawowego pn: Remont świetlicy socjośrodowiskowej w miejscowości Wiązownica Kolonia w ramach

zadania pn.: Remont i wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach: Wiązownica

Kolonia, Dobra, Czajków Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiotowe zadanie składa

się wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Remont świetlicy

socjośrodowiskowej w miejscowości Wiązownica Kolonia w ramach zadania pn.: Remont i wyposażenie

świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków Południowy,

Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice, na które składa się: wymiana stolarki okiennej (w

ilości 1 szt) i drzwiowej (w ilości 1 szt), wymiana wyposażenia łazienki tj. umywalki wraz z baterią,

kompaktu WC, montaż urządzenia do podgrzewania wody, jak również inne konieczne do wykonania

prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
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Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z wymogami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych zachodzą przesłanki

udzielenia zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pn: Remont świetlicy

socjośrodowiskowej w miejscowości Wiązownica Kolonia w ramach zadania pn.: Remont i

wyposażenie świetlic socjośrodowiskowych w miejscowościach: Wiązownica Kolonia, Dobra, Czajków

Południowy, Kurozwęki, Sielec, Grzybów, Wola Osowa, Niemścice. Zamówienie uzupełniające

obejmowałoby m.in.: wymianę stolarki okiennej (w ilości 1 szt) i drzwiowej (w ilości 1 szt), wymianę

wyposażenia łazienki tj. umywalki wraz z baterią, kompaktu WC, montaż urządzenia do podgrzewania

wody, jak również inne konieczne do wykonania roboty budowlane gwarantujące prawidłowe

funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Dopuszczalność udzielenia zamówienia uzupełniającego

wynika z łącznego zaistnienia następujących przesłanek, wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy -

Pzp: - wykonanie zamówienia uzupełniającego powierzy się wykonawcy zamówienia podstawowego

tj. Mariusz Jagiełło, ul. Puscha 16, 25-632 Kielce. - przedmiot zamówienia uzupełniającego nie jest

objęty zamówieniem podstawowym, wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50%

wartości zamówienia podstawowego (50% wartości zamówienia podstawowego netto - 12 604, 83 zł,

słownie zł: dwanaście tysięcy sześćset cztery 83/100), - zamówienie uzupełniające było przewidziane

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia

podstawowego, - przedmiotem zamówienia jest robota budowlana. Udzielenie przedmiotowego

zamówienia uzupełniającego poprawi funkcjonalność i estetykę obiektu a także umożliwi w sposób

celowy i oszczędny uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Mariusz Jagiełło, ul. Puscha 16, 25-632 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
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