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Warszawa: Roboty budowlane uzupełniające dotyczące roboty budowlanej,
w której skład wchodzi montaŜ (wykonanie) systemu wentylacji i oświetlenia
w budynku nr 2 (hala sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w
Warszawie, (nr sprawy: 82/ZP/13), nr sprawy: 25/ZP/14
Numer ogłoszenia: 84482 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
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 uzupełniające dotyczące roboty
budowlanej, w której skład wchodzi montaŜ (wykonanie) systemu wentylacji i oświetlenia w budynku nr 2 (hala
sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, (nr sprawy: 82/ZP/13), nr sprawy: 25/ZP/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane uzupełniające, polegające na: 1) BranŜa sanitarna: a)
zamontowanie dodatkowych termometrów, manometrów i zaworów odpowietrzających na glikolowym układzie
odzysku ciepła; b) wykonanie większej ilości przebić i wierceń otworów w ścianach i stropach budynków. 2) BranŜa
budowlana: a) malowanie farba emulsyjną tynków wewnętrznych; b) poszerzenie wykopu nad kanałem ciepłowniczym.
3) BranŜa elektryczna: a) układanie kabla YKY 5x70mm2; b) układanie bednarki uziemiającej; c) montaŜ oprawy
oświetleniowej typu TAURUS 480 DALI; d) demontaŜ opraw świetlówkowych w hali sportowej; e) układanie
przewodów YDY 3x2,5 mm2; f) demontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych w budynku głównym. dotyczące roboty
budowlanej, w której skład wchodzi montaŜ (wykonanie) systemu wentylacji i oświetlenia w budynku nr 2 (hala
sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej 1 w Warszawie, nr sprawy: 82/ZP/13. Szczegółowy zakres robót
budowlanych, jakie naleŜy wykonać w ramach niniejszego zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.60.00-5, 45.33.10.00-6,
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45.33.00.00-9.

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: 12.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Maciej Sawicki Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SAWENT Maciej Sawicki, ul. Zachodnia 57, 05-816
Opacz - Kolonia, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18195,55 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22380,52
Oferta z najniŜszą ceną: 22380,52 / Oferta z najwyŜszą ceną: 22380,52
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 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
NaleŜy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
Zamówienie podstawowe (postępowanie nr 82/ZP/13) zostało udzielone Wykonawcy Maciej Sawicki
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SAWENT Maciej
Sawicki, z siedzibą przy ul. Zachodniej 57, 05 - 816 Opacz - Kolonia, w trybie przetargu nieograniczonego w dniu
24 września 2013 r. (umowa nr 264/2013/DA). Wartość udzielonego zamówienia wynosiła 621.763,27 zł netto.
Zamówienia uzupełniające zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, tj. w
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ogłoszeniu o zamówieniu nr 1332551 - 2013 z dnia 4 lipca 2013 r. w pkt II.1.5) /Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie robót budowlanych, w których skład wchodzi montaŜ
(wykonanie) systemu wentylacji i oświetlenia w budynku nr 2 (hala sportowa) zlokalizowanego przy ul. Klonowej
1 w Warszawie, na działce nr 3/1 w obrębie ew. 5-05-12, w jednostce ew. Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.
st. Warszawa, w ramach zadania: /Modernizacja systemu wentylacji i oświetlenia/, o wartości do 50 % wartości
zamówienia podstawowego/, tj. do wartości 356 941,44 zł netto. Niniejsze zamówienie uzupełniające jest
udzielane na rzecz tego samego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego i polega
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jego wartość wynosi 18 195,55 zł netto. Łączna wartość
wszystkich zamówień uzupełniających od podpisania umowy nr 264/2013/DA z dnia 24 września 2013 r. wynosi:
18 195,55 zł netto - niniejsze postępowanie, co stanowi 2,55 % wartości zamówienia podstawowego.
Jednocześnie niniejsze zamówienie uzupełniające zawarte w przedmiarze robót jest zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego. BranŜa sanitarna Konieczność zamontowania większej ilości armatury kontrolnopomiarowej wynika z potrzeby zapewnienia stałej i szczegółowej kontroli pracy układu klimatyzacyjnowentylacyjnego budynku. Konieczność wykonania większej ilości przebić i wierceń otworów na przejścia rur
instalacji ciepła technologicznego wynikające ze zmiany trasy przeprowadzenia w/w instalacji przez
pomieszczenia bufetu i korytarzy w budynku nr 1. BranŜa budowlana Po wykonaniu robót wentylacji mechanicznej
w budynku nr 1 i 2 występuje potrzeba odnowienia pomieszczeń poprzez dwukrotne malowanie farbą emulsyjna
tynków wewnętrznych. Ponadto przy realizacji robót naprawczych nawierzchni drogowej nad kanałem
ciepłowniczym wystąpiła konieczność poszerzenia wykopu w związku z wykonaniem izolacji przeciwwodnej.
BranŜa elektryczna Zmiana trasy prowadzenia kabla zasilającego z rozdzielni RG w budynku głównym do
rozdzielni w hali sportowej powoduje wydłuŜenie kabla zasilającego. RównieŜ stwierdzono znaczne zuŜycie
bednarki uziemiającej podczas wykonywania robót kablowych w kanale ciepłowniczym mogące powodować brak
wymaganej rezystancji. Projekt załoŜył wymianę 20 opraw na hali sportowej z pozostawieniem 7 opraw. Po
rozpoczęciu prac budowlanych stwierdzono ich zły stan techniczny. Wystąpiła konieczność montaŜu 7 opraw
oświetleniowych typu TAURUS 480 DALI wraz z układaniem przewodów oraz demontaŜu istniejących 7 opraw (4
w hali sportowej oraz 3 na antresoli). RównieŜ wystąpiła konieczność demontaŜu i ponownego montaŜu opraw
świetlówkowych w budynku nr 1 ze względu na zmianę trasy prowadzenia kabla zasilającego. Projektant
potwierdził zasadność wykonania powyŜszych prac. Zamówienie to, jest zamówieniem uzupełniającym i polega
na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 ze zm.) Zamawiający moŜe udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień
uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeŜeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie
przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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