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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281, faks , strona

internetowa www.snzoz.lublin.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe roboty budowlane związane z realizacją

zamówienia publicznego - Wymiana sieci zewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej i deszczowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem negocjacji będą dodatkowe

roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego - Wymiana sieci zewnętrznych: wodno -

kanalizacyjnej i deszczowej, opisane w załączniku nr 3 do niniejszego zaproszenia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub

robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn
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technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego

wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub b) wykonanie zamówienia podstawowego

jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Przedmiotem zamówienia z wolnej ręki jest

wykonanie robót dodatkowych, polegających na demontażu płyt żelbetonowych nad kanałem ciepłowniczym

na rurociągu tłoczonym sanitarnym od P1 do ul. Abramowickiej - odcinek U6 do U7 oraz rozbiciu muru

podziemnego na terenie kanalizacji sanitarnej (odcinek od P1 do S63), związanych z inwestycją -Wymiana

sieci zewnętrznych: wodno - kanalizacyjnej i deszczowej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego o nr SZNSPZOZ.N-

ZP-372-62-11. W/w roboty zgodnie z art 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych są nieobjęte

zamówieniem podstawowym i nie przekraczają łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia,

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od

wykonania zamówienia dodatkowego. W tych okolicznościach zostały spełnione wszystkie przesłanki

umożliwiające zastosowanie trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ENERGOPOL-LUBLIN S.A., ul. Zawieprzycka 8 H, 20-228 Lublin,

kraj/woj. lubelskie.
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