
Kraków: Wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków. 

Numer ogłoszenia: 391106 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 365584 - 2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Fryderyka Chopina, 
ul. Basztowa 6, 31-134 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 422 20 23, faks 12 421 62 92. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Publiczna Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. 
Basztowej 6, 31-134 Kraków.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Okre ślenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynku Państwowej 
Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 
Krakóww zakresie: strona północna budynku od podwórza: parter okno Oa5 sztuk 2 I piętro okno Oa8 
sztuk 5 poddasze okno Oa12 sztuk 3 strona północna od ulicy Sereno Fenna parter okno Oa16 sztuk 2 I 
piętro okno Oa17 sztuk 2 II piętro okno Oa16 sztuk 2 poddasze okno Oa15 sztuk 1 strona wschodnia od 
podwórza: przyziemie okno Oa1 sztuk 3 okno Oa4 sztuk 4 I piętro okno Oa7 sztuk 1 II piętro okno Oa11 
sztuk 2 poddasze okno Oa13 sztuk 7 strona zachodnia budynku: przyziemie okno Oa2 sztuk 7 parter okno 
Oa1 sztuk 2 I piętro okno Oa7 sztuk 1 II piętro okno Oa10 sztuk 7 poddasze okno Oa13 sztuk 3 I piętro 
okno podawcze Oa18 sztuk 2. Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. wymiana 
stolarki okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina 
mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w następującym zakresie: a) elewacji frontowej 
południowej: - 7 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa9 - 4 okna znajdujące się na parterze 
symbol okna Oa6 - 4 okna znajdujące się w piwnicy symbol okna Oa3; b) elewacji wschodniej: - 6 okien 
znajdujących się w piwnicy symbol okna Oa1 - 12 okien znajdujących się na parterze symbol okna Oa5 - 
11 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa7 - 7 okien znajdujących się na II piętrze symbol 
okna Oa10 - 3 okien znajdujących się na II piętrze symbol okna Oa11; c) elewacji zachodniej: - 5 okien 
znajdujących się na parterze symbol okna Oa1 - 6 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa7, 
ogłoszonego w biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012. 
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.32-8, 45.45.30.00-7, 45.11.12.20-6. 

 



SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  09.10.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

• MICHURA WŁADYSŁAW MIDREW Zakład Stolarsko-Budowlany, Młynne, 34-600 
Limanowa, kraj/woj. małopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNI ŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 113898,00 
• Oferta z najniższą ceną: 113898,00 / Oferta z najwyższą ceną: 113898,00 
• Waluta:  PLN. 

ZAŁ ĄCZNIK I  

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki 
albo zapytania o cenę 

• 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamówienie 
uzupełniające zgodnie z wyżej przywołanym przepisem może zostać udzielone w okresie 3 lat od 
udzielenia zamówienia podstawowego. Za moment udzielenia zamówienia podstawowego należy 
uznać moment podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Zamówienie musi być udzielone 
dotychczasowemu wykonawcy, nie przekraczać 50% wartości zamówienia podstawowego i 



polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Ponadto, zamówienie podstawowe 
powinno zostać udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, a w ogłoszeniu 
o zamówieniu powinno być przewidziane udzielenie zamówienia uzupełniającego. Zamówienie 
uzupełniające powinno dotyczyć przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla podstawowego zamówienia. Zamawiający zatem z ww. przesłanki 
może skorzystać na przykład w sytuacji, kiedy już na etapie przygotowania postępowania 
przewidział, że kolejny etap prac, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zadania, 
będzie chciał powierzyć temu samemu wykonawcy. Analizując powyższe przesłanki należy 
stwierdzić zasadność zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na realizacje przedmiotowego 
zamówienia uzupełniającego: 1. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego, które Zamawiający 
zamierza udzielić są roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. wymiana stolarki 
okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina 
mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków w następującym zakresie: a) elewacji 
frontowej południowej: - 7 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa9 - 4 okna 
znajdujące się na parterze symbol okna Oa6 - 4 okna znajdujące się w piwnicy symbol okna Oa3; 
b) elewacji wschodniej: - 6 okien znajdujących się w piwnicy symbol okna Oa1 - 12 okien 
znajdujących się na parterze symbol okna Oa5 - 11 okien znajdujących się na I piętrze symbol 
okna Oa7 - 7 okien znajdujących się na II piętrze symbol okna Oa10 - 3 okien znajdujących się na 
II piętrze symbol okna Oa11; c) elewacji zachodniej: - 5 okien znajdujących się na parterze 
symbol okna Oa1 - 6 okien znajdujących się na I piętrze symbol okna Oa7, ogłoszonego w 
biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012. 2. 
Zamówienia uzupełniającego udziela się w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego 
(umowę na wykonanie zamówienia podstawowego zawarto dnia 12.07.2012r.). 3. Zamówienia 
uzupełniającego udziela się dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych będących 
przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. Panu Władysławowi Michurze, posiadającym Numer 
NIP: 7371007483, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w centralnej ewidencji i 
informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą: MICHURA 
WŁADYSŁAW MIDREW Zakład Stolarsko-Budowlany z siedzibą: Młynne 101; 34-600 
Limanowa. 4. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 
podstawowego. 5. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót 
budowlanych, które były przedmiotem zamówienia podstawowego tj. obejmuje wymianę stolarki 
okiennej w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st im. F. Chopina 
mieszczącym się przy ul. Basztowej 6, 31-134 Kraków. Zamówienia obejmuje wszystkie 
czynności takie jak w zamówieniu podstawowym tj. umożliwiające i mające na celu wykonanie w 
budynku szkoły demontażu starych okien i montażu nowych z drewna klejonego z zachowaniem 
kształtu i podziału istniejących okien w szczególności: - demontaż istniejących okien 
drewnianych, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; - transport nowych okien i parapetów; - 
wywóz elementów demontowanych, wywóz i utylizacja gruzu; - wykonanie i montaż nowych 
okien drewnianych. Zamówienie uzupełniające realizowane jest na podstawie tej samej 
dokumentacji projektowej co zamówienie podstawowe projekt budowlany pn.: Wymiana stolarki 
okiennej Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina na 
działce nr 66 3 obr. 119 Śródmieście Kraków, ul. Basztowa 6, autorstwa mgr inż. arch. Ludomira 
Książka. 6. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a 
zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W pkt II. 1.4 ogłoszenia 
o zamówieniu nr 204274 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012 Zamawiający zawarł następującą 
informację: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niż 50 % zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U 10.113.759 ze zm). Zakresem 
zamówień uzupełniających przewiduje Zamawiający objąć wymianę stolarki okiennej w 
pozostałych pomieszczeniach szkoły. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest wymiana 
stolarki okiennej w zakresie: strona północna budynku od podwórza: parter okno Oa5 sztuk 2 I 



piętro okno Oa8 sztuk 5 poddasze okno Oa12 sztuk 3 strona północna od ulicy Sereno Fenna 
parter okno Oa16 sztuk 2 I piętro okno Oa17 sztuk 2 II piętro okno Oa16 sztuk 2 poddasze okno 
Oa15 sztuk 1 strona wschodnia od podwórza: przyziemie okno Oa1 sztuk 3 okno Oa4 sztuk 4 I 
piętro okno Oa7 sztuk 1 II piętro okno Oa11 sztuk 2 poddasze okno Oa13 sztuk 7 strona 
zachodnia budynku: przyziemie okno Oa2 sztuk 7 parter okno Oa1 sztuk 2 I piętro okno Oa7 
sztuk 1 II piętro okno Oa10 sztuk 7 poddasze okno Oa13 sztuk 3 I piętro okno podawcze Oa18 
sztuk 2 Wobec powyższego zostały wyczerpane wszystkie przesłanki dla zamówień 
uzupełniających określone w art.67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 


