
Warszawa: Dostosowanie konstrukcyjne pomieszczeń budynku 
ciemni do zainstalowania urządzeń badawczych (budowa jest 

realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 14 czerwca 
2012 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-5/2012, na terenie 

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

Numer ogłoszenia: 24713 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013 
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: Dostosowanie konstrukcyjne 

pomieszczeń budynku ciemni do zainstalowania urządzeń badawczych (budowa jest realizowana 

na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 14 czerwca 2012 roku o numerze ewidencyjnym SZ-

221-5/2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80).. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostosowanie konstrukcyjne pomieszczeń budynku 

ciemni do zainstalowania urządzeń badawczych (budowa jest realizowana na podstawie umowy z 

Wykonawcą z dnia 14 czerwca 2012 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-5/2012, na terenie 

działki nr 9 mieszczącej się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Przedmiot zamówienia, jest 

elementem prac (zamówieniem dodatkowym) zmierzających do budowy Centrum Badań 

Materiałowych i Mechatroniki.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2. 



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: 12.02.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe ANTRO Andrzej Trociński, ul. Płk. St. 

Dąbka 19, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 174744,93 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 214936,26 

 Oferta z najniższą ceną: 214936,26 / Oferta z najwyższą ceną: 214936,26 

 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. 

W trakcie prac zmierzających do realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 

rozbudowa ciemni na terenie Instytutu Transportu Samochodowego, okazało się, iż niektóre 



założenia konstrukcyjne budowanej ciemni muszą ulec zmianie z uwagi na zmianę 

przeznaczenia pomieszczenia z ciemni na pomieszczenie laboratoryjne oraz jego 

dostosowanie do pełnienia określonych, wcześniej nieprzewidzianych funkcji, w tym m.in. do 

obsługi określonej aparatury badawczej. W związku z powyższym i zgodnie z protokołem 

konieczności z dnia 7.02.2013. o numerze ewidencyjnym 1/CBM/2013 Wykonawca wykona 

zamówienie publiczne, którego przedmiotem są roboty dodatkowe polegającego na 

dostosowaniu konstrukcyjnym pomieszczeń budynku ciemni do zainstalowania urządzeń 

badawczych (budowa jest realizowana na podstawie umowy z Wykonawcą z dnia 14 czerwca 

2012 roku o numerze ewidencyjnym SZ-221-5/2012, na terenie działki nr 9 mieszczącej się w 

Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 80). Wykonanie wskazanych robót w ramach odrębnego 

zamówienia z przyczyn technicznych lub gospodarczych wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów. 
 


