
1 
 

Brzeźnio: Montaż ściany oporowej w związku z realizacją zadania 

polegającego na BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY 

ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU 

Numer ogłoszenia: 323406 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012 

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: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Montaż ściany oporowej w związku z realizacją zadania polegającego na BUDOWIE BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. WACŁAWY MATUSIAK W BRZEŹNIU. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest montaż ściany oporowej z prefabrykatów żelbetonowych L130/95  

z betonu B37 wg załączonego przedmiaru robót oraz szkicu konstrukcyjnego. Opis przedmiotu 

zamówienia przedstawia szkic konstrukcyjny oraz przedmiar robót.. 

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

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 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.07.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 konsorcjum firm 1.FIRMA KASZUB Dariusz Kaszuba, 2.AKADA-SPORT Sp. z o.o.,, ul. 

Rzemieślnicza 3,, 83-307 Kiełpino Leszno, kraj/woj. pomorskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28657,72 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 32706,46 

 Oferta z najniższą ceną: 32706,46 / Oferta z najwyższą ceną: 32706,46 

 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. 

Uzasadnienie prawne wyboru trybu: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

udzielenie dotychczasowemy Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczajacych 50% wartości realizowanego 

zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się 

konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Uzasadnienie faktyczne: 

W trakcie trwania robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego po 

dokładnej niwelacji terenu i wykonaniu pomiarów geodezyjnych okazało się, iż różnica 

poziomu terenu działki o nr 108/19 (własność Gminy Brzeźnio) w stosunku do dz. o nr 108/23 

(własność prywatna) wynosi 70 cm. Różnica poziomów wynika ze zmian stanu istniejącego 
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gruntu na działce będącej własnością prywatną o nr 108/23, jakie miały miejsce w okresie od 

zakończenia procesu projektowego do dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Tak znaczna 

różnica poziomu terenu uniemożliwia wykonanie zaplanowanego zadania (brak możliwości 

zagęszczenia krawędzi boiska - co uniemożliwia wykonanie kolejnych etapów robót, brak 

możliwości montażu ogrodzenia). Aby móc wykonać na projektowanych rzędnych wyniesione 

boisko należało wprowadzić w granicy działki ścianę oporową przenoszącą obciążenia  

z nasypu bez ingerencji w działkę sąsiada. Jak wynika z powyższego w/w zamówienie 

dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a jego 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

 

 

 

                Wójt Gminy 

        /-/ mgr inż. Dorota Kubiak 

         Kierownik Zamawiającego 

 


