Ogłoszenie nr 500153130-N-2018 z dnia 03-07-2018 r.
Powiat Pruszkowski: Wykonanie przebudowy I piętra budynku przy ul. 3 Maja 56A w
Pruszkowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy na dz.nr ew. 587 obręb 9 w Pruszkowie oraz wykonanie dźwigu osobowego w
ww. budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby
ośrodka dziennego pobytu dla osób z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.
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: 573864-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pruszkowski, Krajowy numer identyfikacyjny 013267144, ul. ul. Drzymały 30, 05800 Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400, e-mail
zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pruszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie przebudowy I piętra budynku przy ul. 3 Maja 56A w Pruszkowie wraz ze zmianą
sposobu użytkowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy na dz.nr ew. 587
obręb 9 w Pruszkowie oraz wykonanie dźwigu osobowego w ww. budynku w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ośrodka dziennego pobytu dla osób z
przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.24.2018
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:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy I piętra budynku przy ul. 3 Maja 56A
w Pruszkowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Środowiskowego Domu
Samopomocy na dz.nr ew. 587 obręb 9 w Pruszkowie. 2.2 W zakres zadania wchodzą: 1)
roboty budowlane, adaptacyjne, w tym wykonanie : a) ścian działowych, b) instalacji
wewnętrznych elektrycznych, wodno- kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, c) stolarki
drzwiowej, d) robót wykończeniowych, 2) Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób
niepełnosprawnych Szczegółowy zakres prac opisuje STWiORB oraz dokumentacja
techniczna stanowiące złączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45215221-2
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45262700-8, 45313100-5, 45313000-4, 45210000-2
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:
W wyznaczonym terminie składania ofert nie złożono żadnej oferty. W związku z
powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018).

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.
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