ZARZĄDZENIE NR 309/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 1 września 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki na: Roboty dodatkowe, których
wykonanie stało się konieczne przy zadaniu inwestycyjnym: „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego
zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 , art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907; zm.: Dz. U. z 2013 r., poz. 984 i 1047 i 1473; z 2014 r., poz. 423 i 811 i 915 i 768) oraz
§ 2 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do przygotowania, i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
w następującym składzie:
Przewodniczący
Robert Rzepnicki

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich

Sekretarz
Dariusz Wawrzkiewicz

Główny Specjalista w Wydziale Zamówień
Publicznych i Inwestycji Miejskich

Leszek Kutryba

Główny Specjalista w Wydziale Zamówień
Publicznych i Inwestycji Miejskich

Członek Komisji

§ 2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy Komisji
Przetargowej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 146/2014 Prezydenta Miasta Bolesławiec, z dnia 22 kwietnia 2014 roku.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej
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UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową do oceny
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz badania i
oceny ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Pzp.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z
wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień
dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego
zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:
W trakcie realizacji Umowy Nr 16.ZI.13 z dnia 13 maja 2013 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych
polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przywrócenie dawnej funkcji zakładu kąpielowego
zabytkowej pływalni przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu”, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych.
Wykonanie robót dodatkowych powierzone zostanie Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. SKANSKA S.A.
(KRS: 0000033103, NIP: 778-00-01-070, REGON: 630782880) z siedzibą przy ul. Generała Józefa Zajączka nr 9, 01518 Warszawa, który wykonuje roboty z należyta starannością, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i
obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny, gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy
wykonanych robót. Należy zwrócić uwagę, że roboty dodatkowe wyniknęły z różnych powodów między innymi:
- braków i błędów projektowych,
- braków w przedmiarze robót,
- złego stanu technicznego budynku,
- konieczności wykonania robót konserwatorskich.
Konieczność wykonania powyższych prac jest niezbędna do wykonania podstawowego zakresu umowy i wynika z
przyjętej przez Zamawiającego formuły rozliczenia kosztorysowego czyli rozliczania się na podstawie pozycji
przedmiarowych z faktycznie wykonanego zakresu prac. Zamawiający przewidział możliwość zlecenia dodatkowego
zamówienia Wykonawcy robót do 50 % wartości robót podstawowych w § 18 i 20 W/w Umowy oraz opisał sposób
wprowadzenia powyższej zmiany. Wartość robót dodatkowych ustalona została na kwotę 3 051 845,20 zł brutto i nie
przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, które wynosiło brutto 10 449 310,91 zł brutto. Zamówienie
dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i jego wykonanie stało się
konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w momencie ogłoszenia przetargu na zamówienie
podstawowe. Roboty budowlane, których wykonanie zostało powierzone zamówieniem dodatkowym, nie zostały objęte
dokumentacją projektową załączoną do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Punktem odniesienia do tej
sytuacji jest to, że w chwili sporządzania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego zamówienia podstawowego i
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiotowe roboty nie były w niej zawarte. – prace
projektowe nie uwzględniały przedmiotowych elementów. Bez wykonania wskazanych prac nie jest możliwe
kontynuowanie robót budowlanych. Zamówienia udziela się temu samemu wykonawcy ze względu, iż zachodzi
potrzeba zachowania tych samych norm, parametrów i standardów, które dotyczą zamówienia podstawowego, a także
ścisłego powiązania konstrukcyjnego wykonania elementów zawartych w zamówieniu podstawowym oraz co
najważniejsze czynnik czasu.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za konieczne i uzasadnione.
- DW/RR
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