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Ogłoszenie nr 550100743-N-2019 z dnia 22-05-2019 r.

Rzeszów: Przebudowa okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. Wandy

Siemaszkowej w Rzeszowie 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: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Krajowy numer identyfikacyjny

27977500000000, ul. ul. Sokoła  7, 35-010  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel.

178 532 001, e-mail j.rozmus@teatr-rzeszow.pl, faks 178 532 748. 

Adres strony internetowej (url): www.teatr-rzeszow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa okna portalowego na Dużej

Scenie w budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

Numer referencyjny  AG-275-1-2019 

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 są roboty budowlane

polegające na przebudowie okna portalowego na Dużej Scenie w budynku Teatru im. Wandy

Siemaszkowej w Rzeszowie obejmujące roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne, sanitarne,

elektryczne, teletechniczne oraz wykonanie elementów technologii sceny. Pomieszczenia objęte

przedmiotem zamówienia, obejmują obszar sceny i proscenium w sąsiedztwie okna portalowego w

tym płytę dociskową w obszarze orkiestronu, przyległą klatkę schodową, a także poddasze.

Wykonanie w/w robót budowlanych ma na celu poprawę warunków inscenizacyjnych Teatru. 2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące roboty: 1) roboty budowlano-instalacyjne

oraz roboty w zakresie technologii sceny, związane z przebudową okna portalowego na Dużej

Scenie, 2) roboty budowlane polegające na wykonaniu konstrukcji płyty fundamentowej w rejonie

okna portalowego Dużej Sceny, 3) roboty budowlane w strefie okna portalowego Dużej Sceny,

dostosowujące ten obszar do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 3. Opis przedmiotu zamówienia

(OPZ) a także zakres i sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest w załącznikach nr 1 do

Zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym w załącznik nr 5 do Zaproszenia.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

45212322-9,
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45223100-7,

45400000-1,

45421000-4,

45330000-9,

45310000-3,

31000000-6

 

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  67 ust.1 pkt 4 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 z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w prowadzonym uprzednio

postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr AG-270-1-2019 –

ogłoszenie o zmówieniu nr 542852-N-2019 z dnia 29.04.2019 r.) nie zostały złożone żadne

oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zachowano

takie same wymogi dotyczące warunków udziału w postępowaniu jak w przeprowadzonych

przetargach a także opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji wskazane we wzorze

umowy nie zostały istotnie zmienione.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 
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Mikor Inżyniering Sp. z o.o.,  biuro@mikor-inzyniering.com,  ul. Żegańska 1,  04-714, 

Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

 


