
Ogłoszenie nr 550207686-N-2020 z dnia 21-10-2020 r.

Przyłęk: Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania:

„Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Mszadla Stara”. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przyłęk, Krajowy numer identyfikacyjny 670223920, ul. -  -, 26-704 

Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail przetargi@przylek.pl, faks 0-48

6773001.

Adres strony internetowej (url): www.bip.przylek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie

robót budowlanych w ramach zadania: „Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w

budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara”.

Numer referencyjny  ZP.271.10.2020

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót

budowlanych w ramach zadania: „Adaptacja pomieszczenia magazynowego na łazienkę w budynku

świetlicy wiejskiej w miejscowości Mszadla Stara”. Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce

nr 1258/1 w miejscowości Mszadla Stara. Budynek w konstrukcji murowej parterowy o powierzchni

zabudowy ok. 150,00 m2. Budynek pełni funkcję świetlicy wiejskiej oraz strażnicy OSP. W budynku

znajdują się wyodrębnione pomieszczenia: wiatrołap, magazyn, pomieszczenie gospodarcze -

kuchnia, sala spotkań, oraz garaż wozu bojowego. W budynku nie przebywają osoby na pobyt stały

oraz tymczasowy. Budynek zaopatrzony w media – przyłącze wody oraz energii elektrycznej. W celu

poprawy komfortu użytkowania budynku oraz poprawy warunków higienicznych dla OSP

przewiduje się adaptację pomieszczenia na łazienkę. W związku z powyższym konieczne jest

wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz montażu zbiornika na nieczystości ciekłe, a także

wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniu. Szczegóły zostały określone w
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dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do zaproszenia do udziału

w negocjacjach.

II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV:

45432100-5,

45431200-9,

45324000-4,

45442100-8,

45421000-4,

45330000-9,

45332300-6,

45332200-5,

45311000-0

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  67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Zamawiający przeprowadzi niniejsze postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie

z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). Cytowany powyżej przepis stanowi, iż

„Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
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następujących okoliczności (…) 4) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie

przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie

oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z

opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z

postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione”.

Uzasadnienie: w przeprowadzonym uprzednio przetargu nieograniczonym (znak sprawy:

ZP.271.7.2020) w przedmiotowym zakresie nie zostały złożone żadne oferty, co w

konsekwencji spowodowało unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy Pzp. Wobec powyższego w tym przypadku uzasadnione jest skorzystanie z art. 67

ust. 1 pkt 4 i udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

"Paw-Bud" Paweł Gawryjołek,  ,  Mszadla Stara 23a ,  26-704,  Przyłęk,  kraj/woj.

mazowieckie
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