
Kłobuck: Roboty dodatkowe do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające 
na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w 
Kłobucku przy ul. Skorupki 46 
Numer ogłoszenia: 360452 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010 
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: 350598 - 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: Roboty dodatkowe do zadania 
podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu 
na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: 1. Roboty 
budowlane: - Rozbiórka ścian, - Wywóz gruzu, - Zamurowywanie i stawianie nowych 
ścianek, - Uzupełnienie tynków wewnętrznych, - Malowanie, - Wyrównywanie posadzek, - 
Wykonanie włazu na dach, 2. Roboty elektryczne: - Ułożenie dodatkowego przewodu 
internetowego cat.6, - Montaż dodatkowej skrzynki zasilania awaryjnego, - Montaż 
dodatkowego zasilania pod klimatyzatory, - Ułożenie dodatkowych przewodów do instalacji 
alarmowej i telefonicznej, 3. Roboty wod.-kan. - Demontaż i montaż uszkodzonych 
grzejników, - Montaż dodatkowych grzejników wraz z zaworami i głowicami 
termostatycznymi, - Wykonanie dodatkowych pionów i podejść c.o., - Demontaż białej 
armatury w pok. hotelowym.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1. 

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: 04.11.2010. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

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

• P.P.H.U. ELTOM Elżbieta Kozak, ul. Częstochowska 15, 42-134 Truskolasy, 
kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119119,95 PLN. 

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

• Cena wybranej oferty: 109926,12 
• Oferta z najniższą ceną: 109926,12 / Oferta z najwyższą ceną: 109926,12 
• 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 realizacji inwestycji pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu 
byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. 
Skorupki 46 konieczne stało się dokonanie zmian w stosunku do zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej, a co za tym idzie zaistniała konieczność wykonania robót 
dodatkowych: - ze względu technologicznego konieczne stało się wyburzenie ścianek 
na parterze budynku oraz ścianek nie spełniających norm budowlanych, które to po 
wyburzeniu musiały być ponownie odtworzone. W trakcie wyburzenia ścianek w 
znacznym stopniu uległy odpryskowi stare tynki w tych pomieszczeniach. 
Konsekwencją tego konieczne jest ich odnowienie i uzupełnienie a zarazem 
zlicowanie z tynkami istniejącymi a następnie ich przemalowanie, - po dokonaniu 



demontażu istniejących podłóg w pomieszczeniach biurowych w całym obiekcie, 
konieczne stało się wykonanie dodatkowej warstwy wyrównawczej o grubości 1-3 cm 
co w znacznym stopniu pozwoli na wyrównanie poziomów posadzek przedmiotowych 
pomieszczeń w stosunku do poziomu korytarzy, - w trakcie prac rozbiórkowych 
mających na celu utworzenie nowych pomieszczeń konieczne stało się zamontowanie 
nowych grzejników wraz z osprzętem oraz wykonanie dodatkowych podejść jak i 
pionów c.o., - warunki techniczne nie pozwoliły na zamontowanie klap 
oddymiających w stropie ostatniego piętra budynku. Oddymianie musi być wykonane 
w oknach klatki schodowej. Klapa oddymiająca przewidziana była w dokumentacji 
projektowej także jako właz dachowy. Ze względu na zaistniałą sytuację konieczne 
stało się wykonanie włazu, - w branży elektrycznej konieczne jest ułożenie 
dodatkowej ilości kabla internetowego cat. 6 w ilości ok. 4 km - spowodowane jest to 
błędem projektanta i kosztorysanta, a także demontaż i montaż instalacji alarmowej, - 
przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych stało się konieczne wykonanie dodatkowego 
zasilania elektrycznego do tych urządzeń. Przewidywana instalacja w projekcie nie 
zabezpieczała w sposób prawidłowego dostawy energii, Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki art. 67 ust.1 
pkt.5 lit. a i b. 

 


