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Ogłoszenie nr 510548788-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą: Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”
 

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 
„Budowa stacji terenowo – badawczej Podmoście”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 602215-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą, Krajowy numer identyfikacyjny
90476209000000, ul. Sądowa  5, 86-100  Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska,
tel. 52 33 15 000, e-mail dolwislapark@poczta.wp.pl, faks 52 33 15 000. 
Adres strony internetowej (url): http://zpkchn.bip.gmina.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Stacja terenowo – badawcza „Podmoście”

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: 

Adaptacja budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na potrzeby stacji terenowo
badawczej „Podmoście” Na którą składają się: a) Roboty budowlano – modernizacyjne
polegające na przebudowie budynku mieszkalnego na stacje terenowo badawczą „Podmoście” w
tym: remont kapitalny dachu, oczyszczenie i pomalowanie elewacji, rozebranie i odbudowa
kominów, likwidacja 2 pieców i montaż ogrzewania kominkowego; instalacje wewnętrzne, prace
adaptacyjne pomieszczeń itp. b) Roboty budowlano – modernizacyjne polegające na
przebudowie budynku gospodarczego na stacje terenowo badawczą „Podmoście” obejmujący
całkowitą wymianę dachu, ściany działowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje
wewnętrzne, itp. c) Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu (wyrównanie gruntu,
utwardzenie kamiennym brukiem; wyznaczenie i wykonanie dojazdów oraz dojść do budynku
oraz trawników, ścieżki utwardzone żwirem, zakup ławostołów, koszy na śmieci)
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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:
Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa od ceny
najkorzystniejszej oferty, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy.

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. 


