
Zabrze: Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych- roboty uzupełniające 

realizowane w ramach zamówienia podstawowego pn.: Termomodernizacja i adaptacja 

na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO budynku przy ul. 

Jodłowej 59 

Numer ogłoszenia: 97896 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" w Zabrzu, ul. 

3 Maja 93, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 0-32 271 40 77, faks 0-32 271 40 77 wew. 5518. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji 

elektrycznych i niskoprądowych- roboty uzupełniające realizowane w ramach zamówienia 

podstawowego pn.: Termomodernizacja i adaptacja na potrzeby Zabytkowej Kopalni Węgla 

Kamiennego GUIDO budynku przy ul. Jodłowej 59. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty jest w 

przedmiarze robót na roboty uzupełniające obejmujący: a) wykonanie instalacji elektrycznych 

strychu - w wyniku uzyskania minimalnego oświetlenia na poddaszu użytkowym, które nie 

było objęte dokumentacją projektową należy wykonać podstawowe oświetlenie wraz z 

instalacją elektryczną umożliwiające bezpieczne poruszanie się. b) wykonanie podejść i 

gniazd HDMI, VGA, S-Video - w wyniku poprawy funkcji użytkowych instalacji 

komputerowej należy ze względów użytkowych na wniosek Inwestora wykonać zakres robót 

instalacyjnych polegający na wprowadzeniu podejść i gniazd. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 

45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 32.41.00.00-0, 32.41.21.00-5, 32.41.21.10-8. 

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: 06.03.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A, PL. Piastów 10, 44-

101 Gliwice, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 14663,88 

 Oferta z najniższą ceną: 14663,88 / Oferta z najwyższą ceną: 14663,88 

 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. 

Art. 67. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej reki, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w przypadku udzielenia, w okresie 3 

lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług 

lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej nie 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; Zamawiający przewidział w 

części II SIWZ możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie 



rozbudowy lub przebudowy elementów obiektu lub pomieszczeń, instalacji obiektu 

bądź zmiany elementów zagospodarowania terenu, wynikłych z potrzeb ujawnionych 

na etapie realizacji, odbioru lub eksploatacji obiektu. 

 


