Białystok: Wykonanie przebudowy ścianek działowych z cegły
dziurawki na systemowe ścianki w technologii lekkiego szkieletu,
z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych na potrzeby Sądu
Okręgowego w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 31601 - 2015; data zamieszczenia: 06.03.2015
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: 28785 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Białymstoku, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok,
woj. podlaskie, tel. 085 7459319, 7459200, faks (085) 742 46 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy ścianek
działowych z cegły dziurawki na systemowe ścianki w technologii lekkiego szkieletu, z poszyciem z
płyt gipsowo-kartonowych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
dodatkowych nie objętych zawartą pomiędzy stronami umową, obejmującą zadanie inwestycyjne:
Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego w Białymstoku, a polegających na
przebudowie ścianek działowych z cegły dziurawki na systemowe ścianki w technologii lekkiego
szkieletu, z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.41-4.

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: 06.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
FADBET Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 46, 15-181 Białystok, kraj/woj. podlaskie.



IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38326,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ


Cena wybranej oferty: 47142,15



Oferta z najniższą ceną: 47142,15 / Oferta z najwyższą ceną: 47142,15



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.
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 5 lit.a i lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Wyżej wymienione roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym,
a ich wykonanie jest konieczne i niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej uprzednio do przewidzenia. W trakcie realizacji
robót zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Okręgowego

w Białymstoku, podczas robót budowlanych zgodnych z zakresem umowy podstawowej,
tj. przygotowywanie ścian i sufitów do wymiany zniszczonych tynków, stwierdzono, że ścianki
działowe o gr. 6 cm są w słabym stanie technicznym i zgodnie z zaleceniami konstruktora
podlegają wymianie. Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów oraz wykonanie
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Białystok, dnia 6 marca 2015r.

Dyrektor Sądu Okręgowego
w Białymstoku
Maria Grażyna Kalińska

