
Poznań: Roboty dodatkowe polegające na malowaniu lamperii budynku przy ul. 
Katowickiej 11 ABC farbą olejną - umowa PTBS/35/2014, oraz malowaniu powierzchni 
ścian i sufitów korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Roboczej 17B - nie 
przewidzianych w zamówieniu podstawowym - umowa PTBS/34/201 . 
Numer ogłoszenia: 305852 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 
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: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. 
Konfederacka 4, 60-281 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 850 83 40, faks 061 8523124. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe polegające na 
malowaniu lamperii budynku przy ul. Katowickiej 11 ABC farbą olejną - umowa 
PTBS/35/2014, oraz malowaniu powierzchni ścian i sufitów korytarzy piwnicznych budynku 
przy ul. Roboczej 17B - nie przewidzianych w zamówieniu podstawowym - umowa 
PTBS/34/201 .. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Malowanie lamperii budynku przy ul. 
Katowickiej 11 ABC farbą olejną - umowa PTBS/35/2014, oraz malowaniu powierzchni 
ścian i sufitów korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Roboczej 17B w Poznaniu.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.21.00-8. 

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 



Część NR: 1    

Nazwa: Roboty dodatkowe polegające na malowaniu lamperii budynku przy ul. Katowickiej 
11 ABC farbą olejną - umowa PTBS/35/2014, oraz malowaniu powierzchni ścian i sufitów 
korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Roboczej 17B - nie przewidzianych w zamówieniu 
podstawowym - umowa PTBS/34/201 . 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Zakład Malarsko Tapeciarski Ogólnobudowlany i Transportowy Henryk Gracz, ul. 22 
Lipca 44, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25927,87 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 28002,10 
 Oferta z najniższą ceną: 28002,10 / Oferta z najwyższą ceną: 28002,10 
 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. 

Z uwagi na zastosowanie w postępowaniu farby emulsyjnej do malowania lamperii, w 
celu polepszenia trwałości powłoki malarskiej, a tym samym utrzymaniu czystości 
klatek i korytarzu postanowiono zastosować farbę olejną, której nie przewidziano w 
zamówieniu podstawowym dotyczącym lokalizacji przy ul.Katowickiej 11 A,B , C w 
Poznaniu. W zamówieniu podstawowym nie wzięto pod uwagę odmalowania 
powierzchni ścian i sufitów korytarzy piwnicznych budynku przy ul. Roboczej 17B w 
Poznaniu. W związku z powyższym zastosowanie innych materiałów oraz 



wprowadzenie dodatkowej lokalizacji prac malarskich uznano jako roboty dodatkowe 
zgodnie z art. 67.1.5a ustawy Pzp. 

 


