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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty 

budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 

207 85 62, faks 32 207 85 78 , strona internetowa www.slaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane w budynku przy ul. 

Ligonia. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane 

obejmujące demontaż rurociągu wraz z dwoma zaworami oraz montaż nowego rurociągu w 

związku z instalacją wentylacji i klimatyzacji. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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 

Zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) W trakcie realizacji robót budowlanych w ramach 

umowy nr 1132/AI/2014 z dnia 02.04.2014r. po wykonaniu przebić przez stropy i ściany 

stwierdzono kolizję instalowanych przewodów wentylacyjnych z istniejącą instalacją c.o.. W 

związku z powyższym zgonie z zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego protokołem konieczności nr. 3a/TB-104 należy wykonać przekładkę rurociągu 



stalowego fi 65mm w pomieszczeniu kotłowni. Ww. prace nie były przewidziane w 

dokumentacji projektowej, nie były objęte zamówieniem podstawowym oraz nie można było ich 

wcześniej przewidzieć. Wykonanie w/w robót jest niezbędne do wykonania zamówienia 

podstawowego. Wartość szacunkowa została ustalona na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego przekazanego przez Wykonawcę, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 

i Zamawiającego. Powyższa kwota nie przekracza 50% zamówienia podstawowego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 PBOiUT ŚLĄSK Sp. z o.o., ul.Sikorskiego 41, 40-282 Katowice, kraj/woj. śląskie. 

 


