
Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
rozbiórkowych oraz demontażu pieców, ich wywiezienie z terenu 
budowy oraz na zasypanie dołu po kotłowni w piwnicy na terenie 

wokół stacji diagnostycznej - zagospodarowanie terenu 
realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 26 
lipca 2012 roku o numerze ewidencyjnym 37 2012, na terenie 

działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 
80. 

Numer ogłoszenia: 415652 - 2012; data zamieszczenia: 24.10.2012 
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: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8113231, faks 022 8110906. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót rozbiórkowych oraz demontażu pieców, ich wywiezienie z terenu budowy oraz na zasypanie 

dołu po kotłowni w piwnicy na terenie wokół stacji diagnostycznej - zagospodarowanie terenu 

realizowane jest na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o numerze 

ewidencyjnym 37 2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 

80.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażu 

pieców, ich wywiezienie z terenu budowy oraz na zasypanie dołu po kotłowni w piwnicy na terenie 

wokół stacji diagnostycznej -zagospodarowanie terenu realizowane jest na podstawie umowy z 



Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o numerze ewidencyjnym 37 2012, na terenie działki nr 9 

mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80. Termin realizacji- nie wpływa na termin 

realizacji zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej, 

realizowanego na podstawie umowy z dnia 26 lipca 2012 roku -nr ewidencyjny 37 2012. Przedmiot 

zamówienia, jest elementem prac - zamówieniem dodatkowym zmierzających do budowy 

wzorcowego laboratorium dla potrzeb badań techniczno-eksploatacyjnych pojazdów, zgodnie z 

decyzją pozwolenia na budowę Nr 49 2007 oraz zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 32 

2011, a konkretnie do zagospodarowania terenu wokół stacji diagnostycznej, realizowanego na 

podstawie umowy z dnia 26 lipca 2012 roku - nr ewidencyjny 37 2012.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1. 

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: 23.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 EURO-BRUK Kamila Żak, Ul. Kosowska2/4 m 60, 26-600 Radom,, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39873,37 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 49044,25 

 Oferta z najniższą ceną: 49044,25 / Oferta z najwyższą ceną: 49044,25 

 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. 

Zgodnie z protokołem konieczności z dnia 14.09.2012r. o numerze ewidencyjnym 4/teren/2012 

Wykonawca wykona zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty dodatkowe 

polegającego na wykonaniu robót rozbiórkowych oraz demontażu pieców, ich wywiezienie z 

terenu budowy oraz na zasypanie dołu po kotłowni w piwnicy na terenie wokół stacji 

diagnostycznej (zagospodarowanie terenu realizowane jest na podstawie umowy z 

Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o numerze ewidencyjnym 37/2012, na terenie działki nr 

9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Wskazana powyżej robota 

dodatkowa przewidziana została z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót 

rozbiórkowych a następnie na konieczność utwardzenia terenu do warstw istniejących w 

dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu wokół stacji diagnostycznej. Grunt w 

miejscu kotłowni musi mieć bowiem nośność jak grunt na pozostałej części działki pod 

warstwy drogowe. W związku z powyższym wykonanie wskazanych robót jest niezbędna do 

prawidłowego wykonania zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu wokół stacji 

diagnostycznej, realizowanego na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 26 lipca 2012 roku o 

numerze ewidencyjnym 37/2012. 
 


