
Kłobuck: Wykonanie robót dodatkowych dla zadania pn. Termomodernizacja Szpitala 
Rejonowego w Krzepicach. 
Numer ogłoszenia: 304110 - 2010; data zamieszczenia: 23.09.2010 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 239745 - 2010r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 
42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3109500, faks 034 3109507. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych dla 
zadania pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dociepleniowe i odwodnieniowe 
obiektów Szpitala Rejonowego w Krzepicach.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7. 

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 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.09.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 



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

• Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe WIKTOR Sp.j. Piotr Machalewski, ul. 
Kolejowa 8, 97-500 Radomsko, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44004,57 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 42216,77 
• Oferta z najniższą ceną: 42216,77 / Oferta z najwyższą ceną: 42216,77 
• 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. 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji projektowej nie 
przewidziano remontu magazynku na odpady, a także odnowienia elewacji budynku 
gospodarczego zlokalizowanego na działce 1555 oraz muru pomiędzy budynkiem 
laboratorium, a przedmiotowym budynkiem gospodarczym. Mur oraz ściana budynku 
gospodarczego stanowi oddzielenie dziedzińca wewnętrznego szpitala od działki nr 
1555. Magazynek na odpady znajduje się w złym stanie technicznym - istniejące 
pokrycie dachowe z blachy jest skorodowane i nieszczelne, a zewnętrzne ściany 
magazynku nie są ocieplone. Elewacja budynku gospodarczego wykazuje liczne 
pęknięcia oraz ubytki tynku, a mur jest nieotynkowany. Pozostawienie magazynku, 
muru oraz elewacji budynku gospodarczego w stanie istniejącym znacząco obniży 
estetykę wyremontowanych w ramach zadania p.n. Termomodernizacja Szpitala 
Rejonowego w Krzepicach budynków Szpitala. W czasie występowania opadów 
deszczu na parkingu wewnętrznym szpitala zbiera się woda spływająca rynnami z 
dachu budynku szpitala oraz z chodników i samego parkingu. W celu rozwiązania 
występującego problemu konieczne jest wykonanie odwodnienia liniowego parkingu 
oraz odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni parkingu. Równocześnie wykonane 
zostanie odwodnienie liniowe umożliwiające odprowadzenie poza chodniki wód 
opadowych spływających z dachu budynku laboratorium oraz budynku szpitala od 
strony ul. Szkolnej. W obrębie parkingu przy budynku laboratorium znajdują się dwie 
ławki betonowe z drewnianymi siedziskami. Ławki te znajdują się w złym stanie 



technicznym. Ławki zostaną zdemontowane, a na ich miejsce zlokalizowane zostaną 
dwie ławki metalowo-drewniane. 

 


