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Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji przy kontynuacji
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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I:

ZAMAWIAJĄCY

Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie, tel. 022
7677322, faks 022 7677324 , strona internetowa hltp://ug.jablonna.ibip.pl/public/

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy, ul.
I. 2) RODZAJ

ZAMAWłAJĄCEGO:

Administracja

samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji przy kontynuacji budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie - etap I.
ł1.2)

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

ł1.3) Okreśłenie przedmiotu oraz wiełkości łub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. W zakres instalacji centralnego ogrzewania wchodzi
: montaż ogrzewania podłogowego wraz z poziomami, montaż grzejników, montaż klimakonwektorów wraz
poziomami do ich obsługi oraz montaż pomp wodnych. W zakres wentylacji wchodzi: montaż central
wentylacyjnych wraz z automatyką, instalacja kanałów wentylacyjnych- czerpnych i wyrzutowych przy
centralach wentylacyjnych z blachy zaizolowanej, montaż kanałów nawiewnych i wyciągowych z blachy z
izolacją, wyposażenie uzbrojenia systemu wentylacji w kratki nawiewne, kratki wyciągowe, czerpnie.
Zamówienie obejmuje uruchomienie, wykonanie prób i regulacje. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. W zakres instalacji centralnego ogrzewania wchodzi: montaż
ogrzewania podłogowego wraz z poziomami, montaż grzejników, montaż klimakonwektorów wraz poziomami
do ich obsługi oraz montaż pomp wodnych. W zakres wentylacji wchodzi: montaż central wentylacyjnych
wraz z automatyką, instalacja kanałów wentylacyjnych- czerpnych i wyrzutowych przy centralach
wentylacyjnych z blachy zaizolowanej, montaż kanałów nawiewnych i wyciągowych z blachy z izolacją,
wyposażenie uzbrojenia systemu wentylacji w kratki nawiewne, kratki wyciągowe, czerpnie. Zamówienie
obejmuje uruchomienie, wykonanie prób i regulacje.;.

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.10.00-6.
11.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

niż

kwoty

określone

w przepisach

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej

ręki

1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało
zamówień

na podstawie 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której
nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można
zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. UZASADNIENIE DLA
TRYBU Z WOLNEJ RĘKI Ustawą z dnia 27.01.2012 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19.03.2009 r. (Dz.U. Nr 56, poz. 458 i nr 219,
poz. 1705 oraz z 2011 r. nr 205 poz. 1206) objęte zostały obowiązkiem szkolnym dzieci, które w danym
roku kalendarzowym kończą 6 lat. Równolegle, na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o
systemie oświaty, obowiązkiem szkolnym objęte są także te dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą 7 lat. Jednoczesne funkcjonowanie zmienionej i dotychczasowej ustawy o systemie oświaty
spowodowało, że dyrektorzy szkół podstawowych w miejscowościach Jabłonna i Chotomów na terenie
gminy Jabłonna zobowiązani są przyjąć na rok szkolny 2014/2015 od 01 września 2014 roku dzieci w
wieku 6 i 7 lat. Istniejące szkoły podstawowe nie są zaprojektowane na taką ilość uczniów, aby w tym
samym roku szkolnym objąć obowiązkiem szkolnym dzieci z roczników 2007 i 2008. Przewidując
zwiększone zapotrzebowanie na pomieszczenia szkolne od roku szkolnego 2012/2013 w marcu 2012 r.
została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego pierwsza umowa obejmująca wykonanie nowej

