
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 245564-2015 z dnia 2015-09-18 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - 

Katowice 

Opis przedmiotu zamówienia: 1. Demontaż i ponowny montaż tymczasowego oświetlenia 

terenu budowy. 2. Zmiana posadowienia koryt ściekowych. 3. Rozkucie prefabrykowanych 

elementów żelbetowych i wywiezienie gruzu. 4. Wykucie stalowych... 

 

Katowice: Roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie nr 4010/IR/2014 z dnia 29 

grudnia 2014 r. na wykonanie zadania Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz 

z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna 

infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie 

Numer ogłoszenia: 266068 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 
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: 245564 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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

śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe 

nieprzewidziane w umowie nr 4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na wykonanie zadania 

Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach 

zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w 

Chorzowie. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe nieprzewidziane w umowie nr 

4010/IR/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na wykonanie zadania Wykonanie ogrodzenia 

Stadionu Śląskiego wraz z robotami towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni 

oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.21.22.00-8, 45.11.13.00-2, 

45.31.10.00-0. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=245564&rok=2015-09-18


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: 05.10.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych Śląsk Sp. z o.o., W. 

Sikorskiego 41, 40-282 Katowice, kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 417000,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 485155,87  

 Oferta z najniższą ceną: 485155,87 / Oferta z najwyższą ceną: 485155,87  

 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. 

1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie z wolnej ręki na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 



publicznych. 2. Uzasadnienia wyboru trybu 1. Demontaż i ponowny montaż 

tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 2. Zmiana posadowienia koryt 

ściekowych. 3. Rozkucie prefabrykowanych elementów żelbetowych i wywiezienie 

gruzu. 4. Wykucie stalowych prowadnic bram oraz wykucie żelbetowych 

fundamentów pod prowadnicami i rozbiórka asfaltu. 5. Roboty elektryczne i 

niskoprądowe. Ad. 1 Podczas prac związanych z remontem kiosków biletowych 

stwierdzono zamontowane tymczasowe oświetlenie terenu budowy (instalacja 

elektryczna + lampy zamontowane na wysięgnikach), oświetlenie niniejsze winno 

pozostać na budowie, celem zapewnienia bezpieczeństwa terenu. Przeniesienie 

instalacji tymczasowego oświetlania jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót 

podstawowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa terenu budowy i ochroną 

obiektów/urządzeń. By wykonawca mógł wykonać roboty objęte umowy konieczne 

jest uprzednie usunięcie wysięgników, na których zamontowane jest oświetlenie oraz 

przeniesienie kabli zasilających, z dachów kiosków biletowych., bez tego bowiem 

Wykonawca nie będzie miał dostępu do wykonania robót na kioskach. W zakresie 

tych robót spełniony jest warunek art. Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Ad. 2 W związku z 

koniecznością wykonania przepustów kablowych do stacji transformatorowej 

nastąpiła konieczność zmiany kierunku odwodnienia terenu, a co za tym idzie 

demontaż koryt ściekowych wraz z ponownym ułożeniem. Wykonanie tego zakresu 

jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót podstawowych. W celu wykonania 

przepustów niezbędnym jest w pierwszej kolejności usunięcie kolidujących korytek 

ściekowych, a po wykonaniu przepustów ponowne ich ułożenie w innym kierunku 

odwodnienia z powodu zmiany rzędnych posadowienia, powstałych po wykonaniu 

przepustów. Nie można było przewidzieć tego zakresu robót, gdyż pierwotnie 

wykonanie przepustów miało być wykonane w innym odcinku muru oporowego, w 

związku ze stwierdzeniem złego stanu technicznego muru (po wykonaniu odkrywki), 

dokonano zmiany lokalizacji przepustu. W zakresie tych robót spełniony jest warunek 

art. Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Ad. 3 Podczas wykonywania prac w rejonie kolejki 

linowej ELKA stwierdzono zaleganie elementów prefabrykowanych żelbetowych na 

trasie przebiegu nowobudowanego ogrodzenia. Elementy te pozostawione zostały 

przez poprzedniego wykonawcę zadaszenia stadionu. W celu wykonania robót 

podstawowych związanych z budową ogrodzenia, niezbędnym jest ich usunięcie, a w 

związku z tym że nie będą już wykorzystywane na budowie należy je zutylizować. 

Nie można było przewidzieć tego zakresu robót, gdyż są to elementy niebędące 

częścią infrastruktury stadionu i nie podlegały inwentaryzacji i nie zostały ujęte w 

dokumentacji projektowej.. W zakresie tych robót spełniony jest warunek art. Art. 67 

ust. 1 pkt 5 lit. b Ad. 4 Przy pracach przygotowawczych do montażu bram 

wejściowych stwierdzono kolizję posadowienia bram z istniejąca nawierzchnią placu 

(w tym ze starymi prowadnicami). Dla prawidłowości wykonania robót niezbędnym 

jest usunięcie kolidujących elementów wraz z ich utylizacją. Wystąpiła różnica 

wysokościowa nowoprojektowanego terenu z terenem na zewnątrz bram. Nie można 

ustawić bram w pozycji otwartej. Nie można było przewidzieć niniejsze kolizji, gdyż 

teren ten znajduje się poza granicą opracowania dokumentacji. W zakresie tych robót 

spełniony jest warunek art. Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Ad. 5 Dokonując analizy 

docelowego wykonania robót wykończeniowych w obrębie kiosków biletowych oraz 

portierni i punktu informacyjnego ze zleconym zakresem Wykonawcy stwierdzono, iż 

zasadnym jest rozszerzenie robót o dodatkowe instalacje elektryczne i niskoprądowe, 

które przewidziane były do wykonania w późniejszym etapie. Wykonanie 

przedmiotowego zakresu pozwoli na uniknięcie ponownej ingerencji w substancję 

kiosków oraz portierni i punktu informacyjnego, jak i ich otoczenia, a co za tym idzie 



ograniczenia kosztów ponownego odtworzenia. Powyższy zakres prac niezbędny jest 

do integracji między innymi kas biletowych z systemami niskoprądowymi 

znajdującymi się na stadionie. Nie można było przewidzieć tych robót w zamówieniu, 

gdyż pace nad dokumentacją w tym zakresie zakończyły się w I kwartale 2015 r., tj. 

po zawarciu umowy. Niewdrożenie do realizacji tego zakresu w tym etapie spowoduje 

wzrost kosztów jego montażu poprzez ingerencję w wykończone kioski i odtworzenie 

nowobudowanej struktury kiosków. W zakresie tych robót spełniony jest warunek art. 

Art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) Wnioski: Wykonanie robót dodatkowych opisanych powyżej 

zamawiający planuje powierzyć spółce Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i 

Usług Technicznych Śląsk Sp. z o.o. dotychczasowemu wykonawcy robót zgodnie z 

zawartą umową o Wykonanie ogrodzenia Stadionu Śląskiego wraz z robotami 

towarzyszącymi w ramach zadania Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura 

techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wykonanie robót dodatkowych stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i nie przekroczy 

łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Oddzielenie zamówień 

dodatkowych od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów (w przypadku robót z pkt 5) oraz wykonanie 

zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót dodatkowych (w 

przypadku robót z pkt 1, 2, 3 i 4). Tym samym spełnione zostały przesłanki z art. 67 

ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. 

 


