
Puławy: Prace uzupełniające do zamówienia podstawowego Modernizacja hali 

G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych - Nr sp. INS-NO-54-2012, w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, Nr sprawy INS-NO-16-2013 

Numer ogłoszenia: 141714 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013 

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: Prace uzupełniające do zamówienia podstawowego 

Modernizacja hali G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych - Nr sp. INS-NO-54-2012, w trybie zamówienia z wolnej ręki, Nr 

sprawy INS-NO-16-2013. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace uzupełniające do zamówienia 

podstawowego Modernizacja hali G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych - Nr sp. INS-NO-54-2012, w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, Nr sprawy INS-NO-16-2013. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację 

hali G-31 1)pokoi nr 200, 204, 214; 2)posadzki; 3)klatki schodowej. Pełny zakres robót przedstawia przedmiar robót 

(załącznik nr 1 do zaproszenia). Wymagane warunki dotyczące przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia - 

21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.99.00-6, 45.21.31.50-9. 

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 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Prace uzupełniające do zamówienia podstawowego Modernizacja hali G-31 Instytutu Nawozów Sztucznych - Nr 

sp. INS-NO-54-2012, w trybie zamówienia z wolnej ręki, Nr sprawy INS-NO-16-2013. Uzasadnienie faktyczne 



1.Nieprzekraczający termin 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w dniu 13.12.2012 r. 2.Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 12 300,13 zł i nie przekracza 50% 

wartości zamówienia podstawowego, którego wartość wynosiła 132 567,27 zł netto. 3.Zamówienie uzupełniające 

jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. modernizacja hali G-31 INS. 4.Zamówienie 

uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co zamówienie podstawowe, kod CPV: 45 

25 99 00-6 Modernizacja zakładów; 45 21 31 50-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców. 5.Roboty remontowo-

budowlane wchodzące w zakres zamówienia uzupełniającego dotyczą tego samego obiektu (budynku) co 

zamówienie podstawowe. 6.Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (nr 

ogłoszenia w BZP 468000-2012 z dnia 23.11.2012 r.). 7.Zamawiający przewidział udzielenie zamówień 

uzupełniających w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale V SIWZ - zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym. 8.Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót 

budowlanych, tj. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych TECH-DOM Jerzy Szczuka; ul. Składowa 6, 24-100 

Puławy. W związku z powyższym udzielenie przedmiotowego zamówienia spełnia wszystkie przesłanki określone 

w ar. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759). Uzasadnienie prawne art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. Zamawiający może 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 niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeśli 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. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

Zakład Usług Remontowo-Budowlanych TECH-DOM Jerzy Szczuka, ul. Składowa 6, 24-100 Puławy, kraj/woj. 

lubelskie. 


