
Ogłoszenie nr 500077892-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.

Linia: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia – roboty budowlane w tym podobne

na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

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 Linia, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Turystyczna  15, 84223   Linia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6768582, 6768594, e-mail

f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69.
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Adres strony internetowej (url): www.gminalinia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” –

Gmina Linia – roboty budowlane w tym podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini.

Numer referencyjny  ZP 271.33.2017

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: Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Lini będą obejmowały m.in.: - roboty związane z więźbą dachową, - roboty

ciesielskie, - roboty murarskie, sufity podwieszane, - docieplenie dodatkowe dachu, - roboty elektryczne, - instalacja odgromowa, - roboty wykończeniowe na I piętrze -

instalacja C.O w zakresie nie objętym robotami podstawowymi

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,
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45400000-1,

45450000-6,

50720000-8,

45420000-7,

45312310-3,

45310000-3

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 1) lit. a) i pkt 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

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

Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) i ust.6) podyktowany jest: - faktem, iż Zamówienie niniejsze w części stanowi powtórzenie

tego samego rodzaju zamówień przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Informacja została zawarta w ogłoszeniu o zamówieniu nr 565382-N-2017 z dnia

07.08.2017 r. a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego (nie przekroczy 20% wartości zamówienia

podstawowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obejmująca zamówienie podstawowe została zawarta w dniu 12.09.2017 r. - Zgodnie z art.

67 ust. 1 pkt 1) lit. a) Prawa zamówień publicznych (Pzp), zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek: - dostawy,

usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeśli nie istnieje rozsądne

rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów zamówienia. W dniu 12.09.2017 r. zawarto z

wykonawcą umowę na roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Lini w zakresie termomodernizacji oraz nadbudowy w trybie przetargu nieograniczonego. W
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trakcie realizacji zadania ujawniły się błędy konstrukcyjne w dokumentacji projektowej, które generowały dodatkowe roboty budowlane oraz zmiany konstrukcyjne na

placu budowy. Z uwagi na teren budowy, którym objęty jest budynek Urzędu Gminy, jednoczasowość wykonania robót objętych robotą podstawową oraz

przedmiotowym postępowaniem oraz gwarancję udzielaną przez wykonawcę na roboty budowlane w ramach umowy podstawowej, nie jest możliwe wprowadzenie na

teren budowy innego wykonawcy, który mógłby wykonać zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Zdaniem zamawiającego nie jest możliwe inne

rozwiązanie alternatywne, które pozwoli zakończyć roboty w odpowiednim terminie i z gwarancją wykonania bez kolizji z realizowanymi w tym czasie robotami

podstawowymi. Co prawda zamawiający przewidział w zamówieniu podstawowym możliwość udzielenia zamówienia na roboty podobne lecz rzeczowy zakres robót

wykracza poza szacowaną wartość zamówienia w tym zakresie. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie zamówienia z wolnej ręki, powołując się na art. 67 ust. 1 pkt.1)

lit. a) i pkt. 6 ustawy PZP, jest jak najbardziej uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KRASBUD” RYSZARD KRAUSE,  ,  Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna 27C, ,  84-300,  Kartuzy,  kraj/woj. pomorskie
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