Ogłoszenie nr 500074770-N-2018 z dnia 06-04-2018 r.
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku: Wymiana instalacji
elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty
budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 522474-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w
Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, Krajowy numer
identyfikacyjny 22158003770000, ul. Ul. Gen. Andersa 4,
76200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 67
49, e-mail zlobki.slupsk@wp.pl, faks 59 842 67 56.
Adres strony internetowej (url): http://zlobkislupsk.mojbip.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul.
Łukasiewicza 4 -opracowanie dokumentacji projektowej i
realizacja
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ŻM.01.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznej w
budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu
wykonanie remontu elektrycznych instalacji wewnętrznych,
oświetleniowej i gniazd wtykowych, w pomieszczeniach
piwnicy, parteru i I piętra. W ciągach komunikacyjnych oraz w
pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci wykonać oświetlenie
awaryjne i ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać
sygnalizację pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji
pożarowej, która będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia
żłobka, ponadto należy wykonać instalację domofonową, kasety
zgłoszeniowe zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i
przyciski przywoławcze przy drzwiach wejściowych (ustalenie z
dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne
pozostają bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach
instalacyjnych należy wykonać malowanie pomieszczeń.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45311200-2

Dodatkowe kody CPV: 71321000-4, 45312100-8, 45312200-9,
45442100-8

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 terminie wyznaczonym do składania ofert nie została złożona
żadna oferta.
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.

