
Ogłoszenie nr 307384 - 2016 z dnia 2016-09-12 r.  

 

Puławy: wykonanie robót dodatkowych do umowy INS/TW-09/2016 z dnia 21.06.2016r. 

polegających na rozebraniu podbudowy z betonu  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nazwa projektu lub programu:  
 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Nowych Syntez Chemicznych, krajowy numer 

identyfikacyjny 4161900000, ul. Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego  , 24110   Puławy, 

państwo , woj. lubelskie, tel. 81 473 14 00, faks 81 473 14 10, e-mail Adres strony 

internetowej (URL): www.ins.pulawy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Instytut Badawczy  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót dodatkowych do 

umowy INS/TW-09/2016 z dnia 21.06.2016r. polegających na rozebraniu podbudowy z 

betonu  

Numer referencyjny INS/TW-11/2016 



Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego  

II.2) Rodzaj zamówienia 
Roboty budowlane  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych polegających 

na rozebraniu podbudowy z betonu związanych z wykonaniem prac budowlanych na terenie 

INS w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodnokanalizacyjnych, gazowych oraz 

drogowej polegających na przebudowie infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni placu, 

objętych umową podstawową nr INS/TW-09/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., na podstawie 

wpisu do dziennika budowy oraz protokołu konieczności 

 

II.5) Główny kod CPV): 45000000-7,  

Dodatkowe kody CPV:  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  

 

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art 67 ust 1 pkt 5  ustawy Pzp.  

 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

 

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest 

możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5) lit. b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami), tj. 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: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. W trakcie realizacji Umowy nr INS/TW-09/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.na 

wykonanie prac budowlanych na terenie INS w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci 

wodnokanalizacyjnych, gazowych oraz drogowej polegających na przebudowie infrastruktury 

podziemnej oraz nawierzchni placu, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 

INS/TW-25/2016, stwierdzono konieczność wykonania robot dodatkowych, polegających na 



demontażu dodatkowej warstwy betonowej, niewykraczających poza przedmiot zamówienia 

Projekt przebudowy infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni placu przewidywał 

demontaż 20-centymetrowej warstwy betonowej. Podczas prowadzenia robót stwierdzono, że 

rzeczywista grubość nawierzchni tego placu wynosi od 30 do 35 cm. stwierdzono również 

występowanie fundamentów betonowych głębokości ok. 100cm. ze względu na wykonywanie 

prac ziemnych instalacyjnych oraz kolizje projektowanych sieci z istniejącymi fundamentami 

i stopami należy je usunąć oraz rozebrać plac betonowy na całej powierzchni. W trakcie 

tworzenia projektu oraz kosztorysów inwestorskich nie było możliwości na zweryfikowanie 

grubości betonu oraz wielkości stóp i fundamentów. Powyższe roboty wystąpiły w trakcie 

realizacji i wcześniej były niemożliwe do przewidzenia, a wykonanie zamówienia 

podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, dlatego roboty te 

należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
SGW Budownictwo Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa,  ,  ul. Mokra 2,  26-

600,  Radom,  kraj/woj. mazowieckie 
 


