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Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy: Wykonanie przyłącza kanalizacji 
deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8

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: 594093-N-2017 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 1775600000, ul. ul. Świętej Trójcy  33, 85-224   
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 418 308, e-mail jowita.osmialowska@zus.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
040000/271/6/2017/ADG-ZAP 

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:

Powyższe zamówienie polega na dokonaniu rozdziału na terenie I/ZUS w Tucholi wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na 
wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej do istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN500. Projektowane 
sieci wewnętrzne oraz przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z armaturą towarzyszącą, zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu i nie 
wymagają trwałego wydzielenia terenu. Projektowane przyłącze włączone zostanie do istniejącego rurociągu kanalizacji deszczowej 
wykonanej z rur strukturalnych PP DN500 w ulicy Dworcowej, na warunkach gestora sieci, tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi 
Spółka z o.o. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

Dodatkowe kody CPV: 45332300-6, 45310000-3 

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:
Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: W dniu 17.10.2017 r. o 
godz. 10:30 dokonano publicznego otwarcia ofert. W trybie art. 86 ust. 3 p.z.p. Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia: 118.195,73 zł brutto. Wartość najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość środków finansowych jaką przewidziano 
na sfinansowanie zamówienia. Z uwagi na brak możliwości przeznaczenia na realizację zamówienia kwoty wyższej niż ta, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (do ceny najkorzystniejszej oferty), postępowanie zostało unieważnione. 

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. 

Drukuj
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