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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 404644-2013 z dnia 2013-10-04 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - 

Parczew 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy lądowisku dla śmigłowców Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Parczewie tj. asfaltowanie placu manewrowego dla 

potrzeb straży pożarnej, wymiana krawężników przy placu manewrowym... 

 

Parczew: Zamówienia uzupełniające powstałe podczas budowy lądowiska.  

SPZOZ.V.ZP-3522/17/2013 
Numer ogłoszenia: 207845 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013 

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: 404644 - 2013r. 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 
21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienia uzupełniające powstałe 
podczas budowy lądowiska. SPZOZ.V.ZP-3522/17/2013. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane 
przy lądowisku dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w SP ZOZ w Parczewie tj. 
asfaltowanie placu manewrowego dla potrzeb straży pożarnej, wymiana krawężników przy 
placu manewrowym oraz naprawa (asfaltowanie) drogi dojazdowej z SOR-u do lądowiska. 
Zakres robót obejmuje: 1. Asfaltowanie placu manewrowego przed lądowiskiem na podłożu 
trylinki o powierzchni około 222 m2 (12m x 18,5m) dla potrzeb karetek, straży pożarnej. 2. 
Wymiana krawężników o długości 35 mb przy placu manewrowym. 3. Naprawa drogi 
dojazdowej do lądowiska, od placu manewrowego w kierunku Tlenowni do bramy wjazdowej nr 
2, o długości ok. 150 m. 

 

http://www.spzozparczew.com.pl/
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=404644&rok=2013-10-04
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II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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: 04.10.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A., ul. 11 Listopada 170, 21-
200 Parczew, kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8943,09 PLN. 

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

 Cena wybranej oferty: 11000,00 
 Oferta z najniższą ceną: 11000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11000,00 
 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 6 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. 

uzasadnienie faktyczne: Zamówienia uzupełniające udziela się na podstawie art. 67 ust. 
1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami). Zamawiający może udzielić 
zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, jeżeli 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                                    
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z przedmiotem zamówienia podstawowego. 1) Zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w dniu 20.05.2013r. - warunek 3 lat spełniony. 2) Zamówienie uzupełniające 
stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego - Zamawiający 
przewidział w Siwz udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia 
podstawowego. Wartość zamówienia podstawowego wyniosła 315000,00zł brutto, 
wartość szacunkowa zamówienia uzupełniającego: 11000,00zł brutto, co stanowi 3% 
zamówienia podstawowego. 3) Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego. 4) Zamówienie uzupełniające było przewidziane 
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (BZP nr ogłoszenia: 152514 
- 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. Mając na uwadze powyższe zostały spełnione przesłanki: zamówienie 
uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co 
podstawowe, stanowi nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, jest 
udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, jest udzielane w okresie 3 
lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienie podstawowe zostało 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i dotyczy 
przedmiotu zamówienia podstawowego. W zawiązku z powyższym dla zamówienia na 
roboty uzupełniające powstałe przy realizacji zadania Budowa całodobowego lądowiska 
dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w SPZOZ w Parczewie 
zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 6 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna 
z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 
budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, jeżeli 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 

 
Podpisał 

Dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej 
w Parczewie 

            mgr Janusz Hordejuk 


