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Ogłoszenie nr 500198351-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.

Dom Pomocy Społecznej: „Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych
pomieszczeń W budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie''.

  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 597817-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 99338900000, ul. Wł. Broniewskiego 
4/6, 71-460   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 454 14 81, e-mail
administracja1@dps.szczecin.pl, faks 91 454 14 81. 
Adres strony internetowej (url): http:pib.dps.szczecin.pl/chapter_81014.asp 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń W budynku Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie''.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DPS/DO-18/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Zakres zamówienia obejmuje • skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych • demontaż
instalacji wod.-kan., • demontaż przewodów wentylacji mechanicznej • demontaż części
instalacji c.o. wraz z niektórymi grzejnikami i pionami z uwzględnieniem przejścia przez stropy •
demontaż opraw i osprzętu elektrycznego • demontaż instalacji elektrycznych • skucie części
tynków ścian w ilości około 50% • skucie wszystkich warstw posadzkowych do warstwy
konstrukcyjnej stropu • uzupełnienie tynków cementowo - wapiennych na ścianach kat III •
wykonanie nowych ścianek działowych murowanych gr 12 cm • wykonanie warstwy izolacji
termicznej posadzki z twardych płyt styropianowych o obniżonej chłonności wody, • wykonanie
nowych warstw posadzkowych • wykonanie nowych instalacji elektrycznych z uwzględnieniem
zasilania wentylacji mechanicznej • wykonanie sufitów podwieszonych, na ruszcie metalowym •
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obudowa instalacji wod.-kan. i c.o. oraz kanałów wentylacji płyrtami GK • wykonanie nowych
okładzin ściennych z płytek glazurowanych o minimalnych wymiarach 23x33 cm z
wypełnieniem spoin wodoodporną zaprawą do spoinowania, • wykonanie parapetów
wewnętrznych z płytek glazurowanych • ułożenie nowych posadzek z płytek gresowych o min gr
9 mm i wymiarach min 33x33 cm z wypełnieniem wąską zaprawą do spoinowania • ułożenie
wykładziny rulonowej PCV • szpachlowanie i malowanie sufitów farbami zmywalnymi
umożliwiającymi • zmywanie powierzchni • montaż nowej stolarki drzwiowej o podwyższonej
odporności na wilgoć • wykonanie nowej wentylacji mechanicznej, • wykonanie nowej instalacji
wod.-kan., z wymianą pionów z przejściem do sąsiednich • kondygnacji • wykonanie nowej
instalacji c.o. z wymianą pionów z przejściem do sąsiednich kondygnacji • wykonanie nowych
instalacji elektrycznych z wymianą tablic rozdzielni elektrycznych oraz montaż nowych opraw
oświetleniowych i osprzętu elektrycznego z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych. •
zabezpieczenie wszystkich ścian i narożników przed obiciem listwami systemowymi odpornymi
na uderzenia i łatwymi do utrzymania w czystości

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017r., poz.1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
nr 597817-N-2018 z dnia 01.08.2018r. pod nazwą „Przebudowa fragmentu parteru z kuchnią oraz
przyległych pomieszczeń W budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w
Szczecinie" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. Uzasadnienie Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt
1 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu
wykluczeniu. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.08.201r.
do godziny 9.00 nie wpłynęła żadna oferta. Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na wyżej wymienionej podstawie prawnej.
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


