Wołomin: Zamówienie dodatkowe dla zadania pn.: Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych
Lipinach.
Numer ogłoszenia: 119053 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016
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 Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie,
tel. 22 7633000, faks 22 7633066.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe dla zadania pn.:
Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie odcinka
kanału deszczowego Ø 600 w ul. Krzyżowej na odcinku od projektowanej studni S3 do
projektowanej studni S5 w technologii przewiertu sterowanego; 2) przebudowa istniejącej sieci
wodociągowej na wysokości włączenia ul. Krzyżowej w ul. Górną w Nowych Lipinach; 3)
wykonanie odejścia (odrzutu) sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górną w Lipinach Nowych; 4)
wzmocnienie istniejącego podłoża gruntowego warstwą geowłókniny oraz dodatkową warstwą
piasku ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8,
45.23.24.00-6.
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
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul.
Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142292,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 175020,34
• Oferta z najniższą ceną: 175020,34 / Oferta z najwyższą ceną: 175020,34
• 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 FAKTYCZNE: a) Wykonawca w trakcie realizacji robót ziemnych
związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krzyżowej w momencie dokonania
odkrywek natrafił na kolizję projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią
wodociągową i istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanej studni
żelbetowej S3 Ø 1400 (na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 24 Lipiny Nowe) do
projektowanej studni żelbetowej S5 Ø 1400 (na wysokości ul. Górnej). W momencie
dokonania odkrywek ujawniono, że kolidująca sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej
ułożone zostały w sposób niezgodny z trasą przedstawioną na mapach do celów
projektowych. Mając na uwadze powyższe ustalono, że jedynym możliwym rozwiązaniem
jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na kolidującym odcinku metodą bezwykopową
tj. metodą przewiertu sterowanego. Ostatecznie włączenie projektowanej kanalizacji
deszczowej nastąpi poprzez nadbudowanie na istniejącym kolektorze deszczowym Ø 800
biegnącym w poprzek ul. Krzyżowej (na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Lipiny
Nowe) studni z kręgów betonowych Ø 1500 (notatki służbowe z dnia 11.04.2016,
12.04.2016 oraz 12.05.2016 r.) b) W trakcie wykonywania robót ziemnych związanych z
budową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Krzyżowej Wykonawca natrafił na kolizję
projektowanej studni żelbetowej S5 Ø 1400 z istniejącą siecią wodociągową, na wysokości
włączenia ul. Krzyżowej w ul. Górną. W związku z powyższym podjęto decyzję o
przebudowie istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie opaski po terenie działki

ew. nr 36 i 81 obręb 03 Lipiny Nowe z włączeniem w istniejącą sieć wodociągową Ø 150 na
terenie działki ewid. nr 81. Prace winny być zrealizowane w porozumieniu i przy nadzorze
służb PWiK Sp. z o.o. (Notatka służbowa z dnia 12.04.2016 r.). c) Z uwagi na planowaną w
2017 roku budowę kanalizacji deszczowej w ul. Górnej w Nowych Lipinach wraz z naprawą
nawierzchni tej ulicy (Przedsięwzięcia WPF Lp.1.3.2.45 - załącznik nr 2 do uchwały nr
XXII - 62/2016 z dnia 19.05.2016 r.) uznano za zasadne wykonanie odejścia (odrzutu) sieci
kanalizacji deszczowej w kierunku ul. Górnej tj. poza pas drogowy ul. Krzyżowej.
Powyższe zapobiegnie konieczności rozbiórki nowo wybudowanej nawierzchni w ul.
Krzyżowej przy realizacji planowanych prac w ul. Górnej w 2017 roku. d) Z uwagi na
złożone warunki gruntowe jakie Wykonawca zastał w momencie wykonywania robot
ziemnych związanych z budową nawierzchni ulicy Krzyżowej wystąpiła konieczność
wzmocnienia istniejącego podłoża za pomocą geowłókniny oraz dodatkową warstwą piasku.
Powyższe znajduje zastosowanie na odcinku od działki 22/2 do granicy z działką ewid. Nr
2/2 obręb 05 Nowe Lipiny (Notatka służbowa z dnia 12.05.2016 r.). Bez realizacji robót, o
których mowa w ppkt. a), b) i c) jako robót dodatkowych / zamiennych zleconych na tym
etapie realizacji zamówienia, nie możliwe byłoby prawidłowe odprowadzenie wód
deszczowych z nowo budowanej nawierzchni ul. Krzyżowej. Bez wykonania robót, o
których mowa w ppkt. d) jako robót dodatkowych, zleconych na tym etapie realizacji
zamówienia, nie byłoby możliwości prawidłowego wykonania nowo budowanej
nawierzchni ulicy Krzyżowej możliwa realizacja prac zgodnie z projektem budowlanym
stanowiącym załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych do Starosty
Wołomińskiego z dnia 01.12.2015 r. Mając na uwadze względy gospodarcze i techniczne,
oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby
poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. UZASADNIENIE PRAWNE: Niniejsze
zamówienie jest zgodne z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164.) tj. zostaje udzielone dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych i stanowi nie więcej niż 50% wartości realizowanego
zamówienia. Wykonanie przedmiotowego zamówienia dodatkowego stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

