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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nawozów Sztucznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. 

lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10 , strona internetowa www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pieca niszczenia tlenków po awarii. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie pilnego remontu pieca 

przemysłowego po awarii w postaci zapadnięcia rusztu i konstrukcji wsporczej, w budynku G-31 Instytutu. Wykonanie 

nowych wymurówek wewnątrz - zgodnie z przedmiarem robót. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.20-2, 45.45.30.00-7, 42.94.20.00-1. 

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 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 

1) Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pilnego remontu pieca przemysłowego po 

awarii w postaci zapadnięcia rusztu i konstrukcji wsporczej, w zakresie tylko i wyłącznie polegającym na 

wyeliminowaniu i naprawieniu skutków awarii budowlanej, tj. wykonanie nowych wymurówek wewnątrz. Dnia 4 

września 2012 r., o godz. 6:30 na hali G-31 w Zakładzie Produkcji Doświadczalnych (TD) Instytutu Nawozów 

Sztucznych, miała miejsce awaria pieca niszczenia tlenków azotu. Awaria spowodowała zatrzymanie produkcji 

katalizatorów niklowych i doprowadziła do przesunięcia pracowników zakładu do innych prac. Zamawiający 

udzielając trybu zamówienia z wolnej ręki, miał na uwadze konieczność uniknięcia negatywnych konsekwencji 

zaniechania niezwłocznego podjęcia działań, ochronę interesu, tj. zapobieżenie szkodzie w majątku. Piec 

niszczenia tlenków azotu jest niezbędny do terminowej realizacji zamówień katalizatorów. Niewykonanie pilnego 



remontu pieca może skutkować niewywiązaniem się Instytutu z umów i kontraktów, co w konsekwencji spowoduje 

poniesienie poważnych strat finansowych. Awaria, która nastąpiła była dla zamawiającego niemożliwa do 

przewidzenia. Było to zdarzenie, nagłe, którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy byłoby mało prawdopodobne. 

Konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia, tj. wyboru trybu awaryjnego, spowodowana była 

niemożliwością zastosowania innych konkurencyjnych trybów, które mogłoby się przeciągać bez winy 

zamawiającego. Zamawiający udzielił zamówienia z wolnej ręki, gdyż zaistniały łącznie następujące okoliczności: 

wyjątkowa sytuacja; przyczyny powstania tej sytuacji nie leżą po stronie zamawiającego; sytuacji tej zamawiający 

nie mógł przewidzieć oraz nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W 

związku z powyższym zamawiający zamierza zawrzeć umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 

67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Uzasadnienie prawne: Postępowanie wszczęto na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe BUDOPIEC, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, 

kraj/woj. lubelskie. 

 


