OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w
trybie zamówienia z wolnej ręki
Informuję, że Gmina Miasta Radomia – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarła z
Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Komfort” s.j. M.Agustyniak, J. Agustyniak;
26-600 Radom ul. Wjazdowa 4 umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Rozbudowa,
polegająca na dobudowie szatni sportowych hali MOSiR w Radomiu ul. Narutowicza 9
– zamówienie dodatkowe”.
Umowa została zawarta w trybie zamówienia z wolnej reki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5
ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
późn. poprawkami) i stanowi zamówienie dodatkowe dla dotychczasowego wykonawcy robót
budowlanych.
Zamówienie dodatkowe nie zostało objęte zamówieniem podstawowym, nie stanowi więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego, którego wartość wynosi 623063,44 złotych,
jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i stało się konieczne
do wykonania na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
Jednocześnie udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy jest uzasadnione z
przyczyn gospodarczych, gdyż realizując zamówienie podstawowe wykonawca dysponuje na
terenie objętym budową sprzętem i pracownikami, co niewątpliwie ma wpływ na cenę
ofertową.
Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia dodatkowego obejmuje w
szczególności:
a)
odwodnienie tarasu,
b)
sufity podwieszane i dodatkowe przeszklenia,
c)
roboty adaptacyjne istniejącego budynku,
d)
demontaż instalacji CO w szatniach istniejących ,
e)
roboty zewnętrzne(chodniki, orynnowanie istniejącej hali).
W dniu 08.12.2008 r. ww. Wykonawca został zaproszony do udziału w negocjacjach, które
prowadzone były w dniu 09 grudnia 2008 roku od godz. 08:00 w siedzibie MOSiR w
Radomiu przy ul. Narutowicza 9
Uzgodnione w negocjacjach warunki realizacji umowy uznane zostały za korzystne dla
Zamawiającego (cena w wysokości 100 227,11 złotych, termin wykonania do dnia
30.01.2009 roku, gwarancja jakości na wykonane zamówienie na okres 5 lat) .
Mając powyższe na uwadze oferta wykonawcy spełnia oczekiwania Zamawiającego i
umożliwia sfinansowanie zamówienia, gdyż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na ten
cel kwotę w wysokości 140 000,00 złotych.
Radom, dnia 12.05.2008 r.

