
Ogłoszenie nr 510203067-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.

22 Baza Lotnictwa Taktycznego: Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn.
Remont budynku nr 53 w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców

Warszawy 28B administrowanym przez 22. BLT Malbork.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550184846-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
22 Baza Lotnictwa Taktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 19247126500000, ul. 17
Marca  20, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 536 713, 261 536 216,,
e-mail 22blt.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 536 275.
Adres strony internetowej (url): www.22blot.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Wojskowwa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Remont budynku nr 53 w kompleksie
wojskowym w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28B administrowanym przez 22.
BLT Malbork.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
22.BLT.SZP.2612.116.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Zakres robót obejmuje roboty na budynku 52wyszczególnione w zadaniu podstawowym tj: -
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - remont elewacji; - remont dachu; - wymiana instalacji
odgromowej; - oświetlenie zewnętrzne. Materiały Inwestora : - kształtki szklane :w ilości 44 szt.
- papa zgrzewalna w ilości 310 m2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262520-2

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45260000-7, 45320000-6,
45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 84942.80
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Bolek i Lolek Bodan Janusz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górna 2
Kod pocztowy: 83-250
Miejscowość: Skarszewy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 104479.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104479.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104479.64
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Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 6
 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Prawne : Niniejsze postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843.)
Faktyczne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt. 6 „
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli
takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia
została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający w rezultacie
przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie remont
budynku nr 53 w kompleksie wojskowym w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy
28B administrowanym przez 22. BLT Malbork. 22.BLT.SZP.2612.34.2020, zawarł w dniu
25.06.2020r. umowę nr 81/FIN/2020 z firmą Bolek i Lolek, Bogdan Janusz, ul. Górna 2,
83-250 W ogłoszeniu o zamówieniu (Ogłoszenie nr 528316-N-2020 z dnia 2020-04-01 r.),
Zamawiający zawarł informację o przewidywanych zamówieniach podobnych, a ich wartość
zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 3 ustawy Pzp, uwzględniona została w wartości zamówienia
podstawowego. To oznacza, iż potrzebę wykonania zamówień podobnych Zamawiający
przewidział już na etapie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia
podstawowego. Zakres zamówienia podobnego jest taki sam jak zamówienia podstawowego.
W tym stanie rzeczy okoliczności przedstawione wyżej wyczerpują przesłanki zawarte w art.
67ust.1 pkt6 ustawy Pzp.
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