
Ogłoszenie nr 550029021-N-2020 z dnia 17-02-2020 r. 
 

Pruszków: Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 
ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych do zamówienia podstawowego polegającego na: 
Budowę budynku usługowo – biurowego z mieszkaniami przy ul. 

Armii Krajowej 46 w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23.  
 

OGŁOSZENIE O  
ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  

 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu: 
 
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: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o., Krajowy numer 
identyfikacyjny 13017973000000, ul. ul. Gordziałkowskiego  9, 05-800  Pruszków, woj. mazowieckie, państwo 
Polska, tel. 22 1603731, e-mail tomasz.zmuda@tbszm.com.pl, faks 758 84 50. 
Adres strony internetowej (url): 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Spółka z.o.o. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 
6 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego 
polegającego na: Budowę budynku usługo – biurowego z mieszkaniami przy ul. Armii 46 w Pruszkowie na dz. nr 
ew. 280 obr. 23. 
Numer referencyjny  WR.5.2020 
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: Dotyczy balkonów oraz loggii. - Wykonanie izolacji przeciwwodnej z 
dwóch warstw papy termozgrzewalnej - Wykonanie obróbek papy termozgrzewalnej - Przyklejenie płyt 
styropianowych gr 2 cm na wierzchu murków osłonowych - Montaż płyt OSB na wierzchu murków pod obróbkę 



blacharską - Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej na wierzch murków - Montaż rzygaczy 
systemowych do odprowadzania wód opadowych Dotyczy tarasu - Wykonanie izolacji przeciwwodnej z dwóch 

warstw papy termozgrzewalnej - Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej - Montaż płyt styropianowych na 
murkach tarasu od góry - Montaż płyt OSB pod obróbkę blacharska murków - Wykonanie obróbek blacharskich z 
blachy powlekanej na wierzchu murków tarasu Dotyczy daszków na balkonami - Pokrycie daszków papą 
termozgrzewalną dwuwarstwową - Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych, wykonanie styropianu 
spadkowego - Ocieplenie daszków styropianem gr. 15 cm - Wykonanie obróbek daszków z papy 
termozgrzewalnej - Wykonanie obróbek daszków z blachy stalowej powlekanej - Montaż przelewów awaryjnych 
na powierzchni dachu krytego papą termozgrzewalną systemie DKD 
II.5) Główny Kod CPV: 45211000-9 

 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 93116.49 
Waluta: 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  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: 
Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegające na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych do zamówienia podstawowego polegającego na: Budowie budynku usługo – biurowego z 
mieszkaniami przy ul. Armii 46 w Pruszkowie na dz. nr ew. 280 obr. 23. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa 
zamówień publicznych: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 
lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia 
polegającego na powtórzeniu podobnych 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 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 
6 planuje udzielić się w lutym 2020 r. dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego tj.: 
Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego Sp.z.o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-208), przy ul. Wojska Polskiego 
136a. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu wykonania tożsamego rodzaju robót budowlanych jak w 
zamówieniu podstawowym w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 26.11.2020 r. Udzielenie zamówienia z 
w trybie Art. 67 ust. 1, pkt 6 zostało przewidziane w zamówieniu podstawowym – przetarg. 

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 


