
Poznań: Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu 
(budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych). 
Numer ogłoszenia: 363934 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 
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: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 
Konfederacka 4, 60-281 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 850 83 40, faks 061 8523124. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka zo.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót w trakcie 
realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków 
mieszkalnych).. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji 
przy ul. Palacza w Poznaniu (budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych) polegających na: - 
wykonaniu dylatacji poprzecznej obiektu, - zmianie geometrii przypór i podciągów, zmiana 
słupów żelbetowych usunięcie starych fundamentów, utwardzenia terenu pod posadowionymi 
wieżyczkami podpierającymi deskowania stropu, - wykonaniu warstwy spadkowej z betonu 
wraz z papą oraz z warstwą drenującą odprowadzającą wodę z folii kubełkowej, docieplenie 
attyk oraz doposażenie stolarki aluminiowej w usługach.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4. 

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 



Część NR: 1    

Nazwa: Wykonanie robót w trakcie realizacji inwestycji przy ul. Palacza w Poznaniu 
(budowa zespołu 4 budynków mieszkalnych). 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.10.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Konsorcjum- lider- Firma Remontowo Budowlana Piotr Szymański, ul. Ostatnia 35, 
60-102 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250718,12 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 270775,57 
 Oferta z najniższą ceną: 270775,57 / Oferta z najwyższą ceną: 270775,57 
 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 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych mających na celu realizację inwestycji 
przy ul. Palacza polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 
zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac nie ujętych w pierwotnym projekcie 
tj. wykonaniu: - wykonaniu dylatacji poprzecznej obiektu, - zmianie geometrii przypór 
i podciągów, zmiana słupów żelbetowych usunięcie starych fundamentów, 
utwardzenia terenu pod posadowionymi wieżyczkami podpierającymi deskowania 
stropu, - wykonaniu warstwy spadkowej z betonu wraz z papą oraz z warstwą 
drenującą odprowadzającą wodę z folii kubełkowej, docieplenie attyk oraz 
doposażenie stolarki aluminiowej w usługach. Z uwagi na zaawansowanie prac 
budowlanych oraz konieczność realizacji dodatkowych prac w trakcie prowadzenia 



obecnych prac budowlanych nastąpiła konieczność powierzenia przedmiotowych prac 
Generalnemu Wykonawcy inwestycji. Wobec powyższego zastosowano przesłankę 
zgodnie z art 67 ust 1 pkt 5 litera b. 

 


