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Ogłoszenie nr 500166993-N-2018 z dnia 17-07-2018 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:
tak 
Numer ogłoszenia: 559482-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500114719-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-16/18

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: Wykonanie wszystkich prac prowadzących do osiągnięcia stanu
zgodnego z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz stanu zgodnego z niniejszym opisem przedmiotu
zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje, także niżej wymienione prace: a) roboty
przygotowawcze w pomieszczeniach objętych przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i
porządkowe, b) roboty związane z zagospodarowaniem placów budowy, utrzymaniem zapleczy
budowy (naprawy, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie), wszelkie
prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia, c) ogrodzenie terenów
budowy (szczelne wygrodzenie terenu budowy ), zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac
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budowlanych przed dostępem osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców
domu, d) wykonanie na czas budów zadaszenia, zastaw zabezpieczających itp., e) zabezpieczenie
obiektów przed zalaniem wodami opadowymi podczas prowadzenia prac, f) roboty związane z
usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenów budów i ich
zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.), g)
dostarczenie, montaż i demontaż i wykorzystanie rusztowań i wszelkiego rodzaju sprzętu,
narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy, h) zajęcia
pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza, itd.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla
zrealizowania przedmiotu umowy, i) demontaż, wywóz i utylizacja istniejącego wyposażenia
(przewidzianego do demontażu i wywozu), j) sporządzenie planów bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia, k) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów oraz
sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji, itp. oraz przekazanie ich
zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły badań, sprawdzeń i pomiarów muszą być
zakończone wynikiem pozytywnym, l) sporządzenie dwóch egzemplarzach i przekazanie
zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez kierownika
budowy i kierowników robót branżowych, nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej, (jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem
projektanta, m) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące, konieczne
do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

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:
Szczecin 16-07-2018 Gmina Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej ul. Wł. Broniewskiego 4/6
70-460 Szczecin Informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „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 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
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. 


