
Warszawa: Świadczenie usług utrzymania czysto ści w obiektach oraz

terenów zewn ętrznych Biura KRRiT - zamówienie uzupełniaj ące

Numer ogłoszenia: 99685 - 2016; data zamieszczenia:  22.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 597 30 42, faks 22 597 31 86 , strona internetowa www.krrit.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach

oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.91.92.00-4, 90.91.13.00-9, 90.62.00.00-9.

II.5) Szacunkowa warto ść 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 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W dniu 26 sierpnia 2015 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w

trybie przetargu nieograniczonego, na Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach oraz terenów

zewnętrznych Biura KRRiT (postępowanie znak ZP/4/GDB/2015), poprzez zamieszczenie na tablicy

ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w treści zgodnej z

opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeniem nr 126697 - 2015 z dnia 26 sierpnia 2015

r. Postanowieniami Sekcji II pkt II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisami pkt 4.8 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. Informacja w

tym zakresie zawarta jest również w pkt 2.2 protokołu ZP postępowania przetargowego, w którym podano,
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iż wartość zamówienia ustalono na kwotę 362.122,00 zł wskazując jednocześnie, że w kwocie tej zawarta

jest wartość zamówienia podstawowego w kwocie 241.414,67 zł oraz wartość przewidywanych zamówień

uzupełniających ustalona na kwotę 120.707,33 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano

najkorzystniejszą ofertę i w dniu 24 września 2015 r. zawarto umowę z konsorcjum wykonawców MG

Group Service sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Porządkowe MARKAN Grzegorz Rudecki; ul. Wolska 88D,

Wola Aleksandra, 05-119 Legionowo. Przedmiotem zamówienia uzupełniającego są usługi w zakresie

utrzymania czystości w obiektach oraz terenów zewnętrznych Biura KRRiT. W opisanym stanie rzeczy,

zakres przedmiotowy zamówienia uzupełniającego jest w pełni tożsamy z zakresem przedmiotowym

zamówienia podstawowego, a ponadto zamówienie uzupełniające będzie realizowane na takich samych

zasadach jak zamówienie podstawowe określone w umowie z dnia 24 września 2015 r. Wobec

powyższego, przedmiotowe zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju

zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Konsorcjum: MG Group Service sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Porządkowe MARKAN Grzegorz Rudecki, ul.

Wolska 88D, Wola Aleksandra, 05-119 Legionowo, kraj/woj. mazowieckie.
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