
Ogłoszenie nr 510224475-N-2020 z dnia 11-11-2020 r.

Miasto i Gmina Skępe: Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych

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: 591077-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Skępe, Krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna  2,
87-630  Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 878 521, e-mail
k.jaworski@skepe.pl, faks 542 877 204.
Adres strony internetowej (url): www.bip.skepe.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UMiG-ZP.271.2.8.2020

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów
publicznych, zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną oraz specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja
projektowa (w zakresie wskazanym w pkt 1), która stanowi załącznik do SIWZ. Przedmiar robót
stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ ma charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do
dokumentacji projektowej/technicznej i służy określeniu rodzaju robót wchodzących w skład
zamówienia, zaś pełny zakres robót Wykonawca zobowiązany jest określić na podstawie
dokumentacji projektowej/technicznej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacją projektową/techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót, aktualnie obowiązującym prawem budowlanym, innymi obowiązującymi
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przepisami, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 4. W razie konieczności odstąpienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę niezależnie
czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej
potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych
prac w celu zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 5. Harmonogram prac
musi uwzględniać wykonanie zadania w trzech etapach: 1) 1 etap z terminem wykonania do dnia
15.12.2020 r. obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie 140.000,00 zł brutto; 2) 2 etap
z terminem wykonania do dnia 30.06.2021 r. obejmujący zaangażowanie finansowe na poziomie
65% całego zadania inwestycyjnego; 3) 3 etap z terminem wykonania zgodnym z zapisami §7
niniejszej SIWZ obejmujący wraz z etapami 1 i 2 zaangażowanie finansowe na poziomie 100%
całego zadania inwestycyjnego. 6. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje Plan BIOZ w
oparciu o dokumentację projektową/ techniczną. 7. Wykonawca we własnym zakresie i na
własny koszt zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy wraz
z zapewnieniem niezbędnych mediów i ich opomiarowaniem. 8. Przed rozpoczęciem robót
Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z właściwymi zarządcami dróg projekty
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a następnie uzyska zatwierdzenie tych
projektów przez właściwe do tego organy, jeżeli będzie to wymagane charakterystyką robót. 9.
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać zgody właściwych zarządców dróg i
terenów na zajęcie pasa drogowego i terenu na czas trwania robót oraz poniesie związane z tym
opłaty administracyjne. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i ochrony
istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostałego majątku publicznego i
prywatnego znajdującego się w terenie robót. 11. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną
obsługę laboratoryjną, geodezyjną i geologiczną budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań,
w tym także wykonaniem badań na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do
jakości wykonanych robót i użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. 12. Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz
sprzęt budowlany, zatrudni pracowników, dostarczy, utrzyma i usunie po zakończeniu robót
wszelkie urządzenia z terenu budowy. 13. Wykonawca ma obowiązek na wezwanie
Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń.
Zamówienia materiałów i urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej
akceptacji Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia
znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 15. Wykonawca
ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym w
terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków
będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 16. Wykonawca będzie utrzymywał teren
robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał,
utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu
budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty
prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 17. Wykonawca
zobowiązany jest do przestrzegani przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do
zapewnienia przestrzegania tych przepisów przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w
realizacji robót (podwykonawców, usługodawców, dostawców, itp.). 18. Wykonawca podejmie
wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na terenie budowy oraz poza nim)
oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń,
hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w
powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań Wykonawcy nie
przekroczyły wartości określonych odpowiednimi normami. 19. Utylizacja odpadów powstałych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi obowiązek i koszt Wykonawcy.20. Wykonawca
na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę odpadami oraz wymaganą
dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi.
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Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie.
21. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i przeprowadzenia
kontroli przez pracowników instytucji, o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiającego, pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy
wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępnienia tym osobom danych i
informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na przeprowadzanie audytu
przez audytorów. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać dokumentację fotograficzną
wykonaną techniką cyfrową z zapisem zdjęć w formacie powszechnie odczytywanym w formie
elektronicznej – terenu budowy przed rozpoczęciem realizacji, w trakcie realizacji (tak aby
monitorować stan wykonywania robót co najmniej 1 raz w tygodniu) i po zakończeniu robót, w
celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego stanu przed i po zakończeniu robót.
Wykonawca przekazuje fotografie cyfrowe do dokumentacji budowy oraz Zamawiającemu nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 22. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest
uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór
robót. 23. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania
wszelkich dokumentów budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 24. Na
Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza
wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie budowlanym. 25. Od daty
protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz
terenie, na który roboty te mogą oddziaływać. 26. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie
dokumentów budowy (w tym dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 27.
Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie
robót ulegających „zakryciu” oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie
poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć
roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace do stanu
poprzedniego. 28. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź
urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do
stanu poprzedniego na koszt własny. 29. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do
zrealizowania zamówienia – Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt. 30.
Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 33 powinny być nowe, nieużywane i odpowiadać
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 266, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych.
31. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Sprzęt używany do
wykonywania robót powinien być sprawny i posiadający wszelkie wymagane zezwolenia,
dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 32. W przypadku braku w dokumentacji
projektowej/technicznej jednoznacznych opisów cech materiałów przewidzianych do
wbudowania, Wykonawca jest zobowiązany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w
terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie, przesłać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informację określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego materiały stosowane przez Wykonawcę będą poddawane próbom, testom oraz
badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych
przez Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób,
testów lub badań. Materiały lub urządzenia, w stosunku do których Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zażądał przeprowadzenia prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane
przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 33.
Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane
prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich
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części (partii) certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z
Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, itp. 34. Materiały i urządzenia, które nie będą
zgodne z warunkami określonymi w zawartej umowie, jak również nieodpowiadające Polskim
Normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów muszą zostać usunięte z
terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzone przez
Zamawiającego, w podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte
przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 35. Wykonawca zobowiązany jest
współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji czynności zmierzających do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) oraz dostarczyć komplet dokumentów
niezbędnych do jego uzyskania. 36. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu
zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych. 37. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8
ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącej załącznik nr 6
do SIWZ. 38. W przypadku użycia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odniesień do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową/
techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 Ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyrażenie „lub równoważne”. W
przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są
podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz
o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w
żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w
dokumentacji projektowej/technicznej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały
równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez
niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w
opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na
konieczność wykorzystania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych
parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie
zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z
dokumentacją projektową/techniczną. 39. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Dodatkowe przedmioty:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w
zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskiej 45430000-0 Pokrywanie podłóg
i ścian 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45300000-0 Roboty
instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 40.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp. 41. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o
pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę. 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace montażowe, instalacyjne oraz roboty
ogólnobudowlane z zakresu robót instalacyjnych sieci sanitarnych, energetycznych i
elektrycznych oraz budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (wyjątek
stanowią sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność
gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo), chyba, że z odrębnych przepisów
wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace. 2) W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w
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przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde
wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej owody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy.
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
42. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia
podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie
jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1
do SIWZ) zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego
wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawcy. 3) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo na części
zamówienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie określonym w art. 647¹
Kodeksu cywilnego. Nie wyraża się zgody na powierzenie całości lub części robót
podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął
informację o takim powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, na
którego nie wyraził zgody. Do zawierania umów o podwykonawstwo oraz rozliczeń z tego tytułu
stosuje się również zapisy art. 143a – 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 4)
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy.Wykonawca jest odpowiedzialny za
działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami
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lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 5) Pozostałe
warunki dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy – załącznik nr 4.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45450000-6,
45300000-0, 45330000-9

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:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1843, ze zm.)- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

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.

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/da5935bb-ae96-47f9-aea6-96a0...

6 z 6 11.11.2020, 11:02


