
Ogłoszenie nr 550218653-N-2019 z dnia 14-10-2019 r. 

Pabianice: Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach - zamówienie uzupełniające OGŁOSZENIE O 

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej 

nie 

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach, 

Krajowy numer identyfikacyjny 00021392500000, ul. Ostatnia   15a, 95-200  Pabianice, woj. 

łódzkie, państwo Polska, tel. 42 215 62 53, e-mail spnr14@post.pl, faks 42 215 60 10. 

Adres strony internetowej (url): http://spnr14pabianice.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: szkoła publiczna 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/506e5761-1f8c-44d9-9978-5f789d8c7cd4



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Budowa boiska do piłki nożnej oraz 

bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach - 

zamówienie uzupełniające 

Numer referencyjny  2/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): 

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót 

budowlanych obejmujących budowę boiska do siatkówki plażowej o wymiarach zewnętrznych 

20,16x14,16m i polu gry 14x8m. Prace w szczególności obejmują: a) Wykonanie warstw 

konstrukcyjnych boiska. b) Montaż obrzeży betonowych 8x30cm z nakładkami elastycznymi. c) 

Wypełnienie boiska piaskiem płukanym. d) Montaż słupków i siatki oraz linii wyznaczających pole 

gry. e) Montaż ogrodzenia. Prace będą realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 im. 

Stanisława Staszica w Pabianicach – ul. Ostatnia 15a. 2. Na opis przedmiotu składają się 

dokumentacja projektowa w zakresie uzasadnionym charakterem zlecanych robót, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodna z wymogami zawartymi w 

dokumentach stanowiących załącznik do umowy podstawowej, oraz przedmiary robót. Zgodnie z 

warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

oraz specyfikacjami technicznymi. 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-0 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/506e5761-1f8c-44d9-9978-5f789d8c7cd4



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami: 

Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1986), 

dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w 

przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 14 w Pabianicach. Jego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych 

związanych z budową kompleksu sportowego. W dniu 02.09.2019 roku w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem 574650-N-2019 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W 

ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II.7), przewidziano udzielenie zamówienia podobnego: 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego i 

polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze. Podobny zapis 

zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 17.06.2019 r. 

Wykonawcy: ABARIS Spółka z o. o. z Łodzi. Niniejsze zamówienie polega na udzieleniu 

zamówienia podobnego - tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie podstawowe i do 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/506e5761-1f8c-44d9-9978-5f789d8c7cd4



wysokości dopuszczonej zapisami ogłoszenia o zamówieniu i siwz. Tym samym należy 

stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane. 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA: 

ABARIS Spółka z o. o.,  ,  ul. Skłodowskiej – Curie 30/84,  90-571,  Łódź,  kraj/woj. łódzkie 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/506e5761-1f8c-44d9-9978-5f789d8c7cd4


