
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dla trybu zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające 
zgodnie z dyspozycją art. 92 ust .2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp  

(Dz.U. z 2014r.  poz. 1232 z późn. zm.) 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna 

Adres:   ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15;   41-303 Dąbrowa Górnicza 

 REGON: 272935168       NIP: 629-10-69-553 
 Internet- e-mail: mzum@mzum.pl http://www.mzum.pl 

 Numer tel./faks:   (32) 268-90-22   

 

II. TRYB  I  NAZWA POSTĘPOWANIA: 

Postępowanie nr ZP/008/PZ/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości poniżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych pn: 

„Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację 

budynku przy ul. Piłsudskiego 74 w Dąbrowie Górniczej wraz z uzyskaniem w imieniu 

zamawiającego pozwolenia na budowę oraz nadzór autorski” 

 

III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO: 

EMGIEprojekt Spółka z o.o. 

ul. Górna 20 

25 – 415 KIELCE 

 

IV. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY: 

Podstawą wyboru  ww. Wykonawcy jest art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy  Pzp.  

Zamawiający udzielił w 2012 roku w/w Wykonawcy zamówienia nr ZP/011/PZ/2012 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. na 

zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację i modernizację budynku 

przy ul. Piłsudskiego 74 w Dąbrowie Górniczej oraz na budowę hali magazynowo – 

garażowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwoleń na budowę na podstawie 

opracowanej koncepcji wraz z nadzorem autorskim”. Zamawiający w poprzednim 

postępowaniu przewidział udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia 

uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające polegać 

będzie na powtórzeniu usług objętych zamówieniem podstawowym. 

Z Wykonawcą zostały  przeprowadzone negocjacje zgodnie z art. 66 Pzp, jak również 

Wykonawca przedłożył wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie  

z Rozporządzeniem z dnia 19.02.2013r.  w sprawie rodzajów dokumentów  jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty  mogą być składane. 

 

 

Dąbrowa Górnicza 21.10.2014r.                                                     

Kierownik Zamawiającego:        

 

       Tomasz Sołtysik 
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