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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Bydgoska 76, 64-920 Piła, woj. 

wielkopolskie, tel. 67 2132783, 2142831, faks 67 2132776 , strona internetowa www.mosir.pila.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu 

lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 działka nr 236/2 - Modernizacja części trybun oraz 

tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego 

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap - roboty dodatkowe. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont, przebudowa i 

rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile przy ul. Żeromskiego 90 - Modernizacja części trybun 

oraz tunelu (przejście dla zawodników) na stadionie lekkoatletycznym w Pile przy ul. Żeromskiego 

realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj - II etap - roboty dodatkowe Zadanie obejmuje wykonanie 

następujących robót: - remont tunelu - uzupełnienie murków z piaskowca - opaski z obrzeży - 

przyłącza wodociągowego.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.45.30.00-7. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamówienie 

udzielane jest dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, roboty nie zostały objęte 

zamówieniem podstawowym i nie przekraczają 50% wartości realizowanego zamówienia. Roboty 

te są niezbędne do prawidłowego wykonania, zamówienia. Wykonanie stało się konieczne na 

skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Oddzielenie zamówienia 



dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów oraz wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia 

dodatkowego. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekroczy 4,43% wartości zamówienia 

podstawowego 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 

ZAMÓWIENIA 

 TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul.Rydygiera 8/3, 01- 79 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 

 


