
Ogłoszenie nr 510052139-N-2019 z dnia 18-03-2019 r. 
Dom Pomocy Społecznej: Termomodernizacja DPS w Konstantynowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie” 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 518693-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 30232276000000, ul. ul. kard. 
Stefana Wyszyńskiego  6-12, 21-543  Konstantynów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 
341 41 40, e-mail dpskonstantynow@poczta.onet.pl, faks 83 341 41 40. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Termomodernizacja DPS w Konstantynowie 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DPS.F.2230/4/2019 
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: 
Remont budynku pawilonu mieszkaniowego nr 3A i 3B, budynku stołówki z kuchnią i pralnią
oraz budynku pro-morte” Zakres rzeczowy przewiduje: - wymianę rur spustowych, - 
wymianę parapetów zewnętrznych we wszystkich oknach, - rozbiórkę i ułożenie opaski 
wokół budynków z kostki brukowej, - złożenie kostki brukowej i obrzeży pochodzących z 
rozbiórki na paletach przygotowanych przez Zamawiającego w miejscu wskazanym na 
terenie wykonywanych prac remontowych. - odkopanie i zasypanie ścian fundamentowych do
głębokości 100cm, - położenie izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian fundamentowych 
wraz z robotami towarzyszącymi, - ocieplenie ścian nadziemia styropianem gr. 10cm z 
wyprawą elewacyjną cienkowarstwową, - demontaż istniejących balustrad i montaż balustrad 
z rur ze stali nierdzewnej, - wymiana stolarki okiennej piwnic pawilonów mieszkalnych nr 3A



i 3B, wraz z robotami towarzyszącymi, - wymiana stolarki okiennej w budynku stołówki z 
kuchnią i pralnią oraz w budynku pro-morte, wraz z robotami towarzyszącymi, - wymiana 
drzwi zewnętrznych, wraz z robotami towarzyszącymi. - ocieplenie stropów - montaż 
nawiewników okiennych i roboty wykończeniowe Kubatury poszczególnych budynków: - 
pawilon mieszkalny nr 3A - 7.721,0m3, - pawilon mieszkalny nr 3B - 7.721,0m3, - budynek 
stołówki z kuchnią i pralnią - 4.716,8m3, - budynek pro-morte-280,2m3. Szczegóły zakresu 
rzeczowego jak i rozwiązań projektowych, zawarte są w projektach wykonawczych oraz 
przedmiarach, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
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:
1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986). 

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. 


