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Łódź: Zamówienie uzupełniające w ramach termomodernizacji budynków Zespołu Państwowych Szkół

Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - docieplenia ścian zewnętrznych, dachu,

stropodachu wraz z dokończeniem wymiany stolarki budowlanej.

Numer ogłoszenia: 78267 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, ul. Gandhiego 14, 91-012 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 651 23 13, faks

42 651 23 13 , strona internetowa http://plastyklodz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające w ramach termomodernizacji budynków Zespołu Państwowych Szkół

Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - docieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropodachu wraz z dokończeniem wymiany stolarki budowlanej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót uzupełniających w ramach

termomodernizacji budynków Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi - docieplenia ścian zewnętrznych, dachu,

stropodachu wraz z dokończeniem wymiany stolarki budowlanej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w protokole konieczności z dnia

07.04.2014 roku i obejmuje w szczególności: a) roboty remontowe tarasu (nawierzchnia z kostki brukowej), b) roboty remontowe wejścia do budynku szkoły

(wymiana nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej), c) roboty remontowe stolarki budowlanej (okna z PVC), d) roboty remontowe wejścia do budynku sali

gimnastycznej (budowa podjazdu dla niepełnosprawnych), e) remont ścian zewnętrznych (docieplenie ścian fundamentowych, wykonanie opaski, naprawa pęknięć

ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej). Zakres rzeczowy został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do opis przedmiotu zamówienia.

3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: a) Wykonania w/w zakresu prac zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją
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techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. b) Udzielenia minimum 3 letniego okresu gwarancji. 4. Termin realizacji zamówienia:

od daty podpisania umowy do dnia 30.06.2014 roku. 5. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Łódź, ul. Gandhiego 14 6. Główny kod CPV: 45.00.00.00-7 -

roboty budowlane. Dodatkowy kod CPV: 45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 7. Termin i sposób płatności - płatność na

podstawie faktury, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

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

Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach prowadzonego w 2013 roku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

dopuścił możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 20% wartości

zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe. W trakcie realizacji zamówienia

zaistniały okoliczności skutkujące pojawieniem się robót budowlano - instalacyjnych, które mogą zostać udzielone w trybie w/w artykułu ustawy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe REMAR Rafał Makowski, ul. Brandta 48, 26-505 Orońsko, kraj/woj. mazowieckie.


