
Poznań: Naprawa dwóch balkonów na poddaszu, na budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym przy ul. Szyperskiej w lokalach 11/25 i 11/26 w poznaniu 
Numer ogłoszenia: 401978 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014 
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: Naprawa dwóch balkonów na 
poddaszu, na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szyperskiej w lokalach 11/25 i 
11/26 w poznaniu. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozebranie pozostałych cokołów i płytek 
ceramicznych z balkonów przy ul. Szyperskiej 11/25, 11/26 oraz usunięcie resztek kleju po 
rozebraniu posadzki, ręcznym kuciu tynków, przygotowaniu podłoża, wykonaniu warstwy 
szczepnej, gruntowaniu podłoża pod powłoki hydroizolacyjne, uszczelnienie masą Superflex 
2 powierzchni poziomych, wykonaniu izolacji poziomych strzelin taśmami uszczelniającymi 
Superflex- AB, wykonaniu wysokoelastycznej izolacjipoziomych powierzchni masą 
Superflex 10, wycięcie pasa w styropianie, wykonaniu cienkowarstwowych wypraw 
elewacyjnych wypraw elewacyjnych, wykonaniu posadzek i cokolików z płytek 
ceramicznych. Odmalowanie tynku elewacyjnego oraz balustrady. Postawienie rusztowania 
zewnętrznego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.29.00-0, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 
45.45.00.00-6. 

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: Naprawa dwóch balkonów na poddaszu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. Szyperskiej w lokalach 11/25, 11/26 w Poznaniu. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe BUDORAN Dorota Sawicka, ul. 
Babimojska 1/5, 60-161 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9000,00 PLN. 

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

 Cena wybranej oferty: 9720,00 
 Oferta z najniższą ceną: 9720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9720,00 
 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 3 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. 

W związku z art. 67 ust. 1 pkt 3, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z 
przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, 
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować 
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Złe zewnętrzne 
warunki atmosferyczne (opady deszczu, promieniowanie UV, duże różnice temperatur 



i obciążenia wiatrem) oraz chemiczne działanie materiałów budowlanych, 
wykończeniowych spowodowało nieszczelności, a także wystąpienie rys i spękań na 
płycie balkonowej lokali mieszkalnych. Wystapiło zalanie wodą opadową płyty 
balkonowej co powoduje migrację wody i wilgoci przez płytę balkonową do wnętrza 
miszkań. Zwłoka w wykonaniu spowodowałaby zwiększanie usterki, kosztów 
naprawy, powstawanie grzyba i degradacji struktury budowlanej. 

 


