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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PODPISANIA UMOWY 

dla zamówienia pn. 

„Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie” 

prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki 

Robota budowlana 

 

1. Zamawiający: 

Dom Pomocy Społecznej 

ul. Koniecpolska 20 

29-100 Włoszczowa 

tel. 41/3942038; e-mail: dps@dpswloszczowa.pl 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 

Zadanie obejmuje: 

1) Położenie płytek na podłodze (łącznie ok. 50 m2) i ścianach (łącznie ok. 170 m2) w pomieszczeniach 

kotłowni, w których skład wchodzi kotłownia, pompownia, łazienka, prysznic, korytarz i pokój socjalny. 

2) Malowanie sufitu w pomieszczeniach kotłowni.  

3) Zainstalowanie sanitariatów w łazienkach należących do kotłowni. 

4) Zainstalowanie okna i drzwi w pomieszczeniach kotłowni. 

5) Budowa instalacji gazu ziemnego w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie zasilającej w paliwo 

kotłownię gazową o mocy 300kW i kuchnię. 

6) Wymiana istniejącego kotła na paliwo stałe na nowy, gazowy o mocy 300kW w Domu Pomocy 

Społecznej we Włoszczowie. 

7) Odprowadzenie spalin wkładką fi 250 z wcześniejszym frezowaniem komina z cegły. 

8) Uruchomienie kotłowni i sprawdzenie istniejącej instalacji wraz z odbiorami UDT. 

3. Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

CPV 45 30 00 00-0 – Budowlane roboty instalacyjne 

CPV 45 33 30 00-0 – Roboty instalacyjne gazowe 

CPV 45 00 00 00-7 – Roboty budowlane 

CPV 45 43 10 00-7 – Kładzenie płytek 

CPV 45 44 21 00-8 – Roboty malarskie 

CPV 45 33 24 00-7 – Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
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CPV 45 42 11 30-4 – Instalowanie okien i drzwi 

4. Szacunkowa wartość zamówienia netto: 391160,00 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto 

sześćdziesiąt złotych) tj. 90720,60 EURO (dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 

60/100) 

5. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). 

Zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu 

zamówienia z wolnej ręki w sytuacji, gdy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 

nieograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone 

żadne oferty. 

6. Nazwa oraz adres Wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia. 

HYDRO-INSTAL 

Nowoczesne Instalacje  

Karol Pietralik  

29-100 Włoszczowa, ul. Sienkiewicza 86 

tel. 790 457 217 

 

7. Planowany termin realizacji zamówienia. 

Umowa zostanie zawarta 30 września 2019 r. Termin realizacji zadania – 16 grudnia 2019 r. 
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