
Ogłoszenie nr 510045947-N-2019 z dnia 11-03-2019 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie: Sprzedaż, dostawa i montaż 
34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w 
budynku przy ul. A. Citroena 2 w Szczecinie z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej 

międzytorze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

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: 516776-N-2019 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 17756000000000, ul. ul. Matejki  22, 70-
530  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 459 65 77, 91 459 65 78, 91 459 69 53, e-mail czp_szczecin@zus.pl, faks 91 
459 65 76. 
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: 
Sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do pomieszczeń archiwum w budynku przy ul. 
A. Citroena 2 w Szczecinie z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271/PN/D/1/ZAP/2019 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

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 sprzedaż, dostawa i montaż 34 sztuk regałów przesuwnych oraz 1 sztuki regału stacjonarnego do 
pomieszczeń archiwum w budynku ZUS Oddział w Szczecinie przy ul. Andre Citroena 2 w Szczecinie: a) pomieszczenie nr 014 (oznaczenie 
projektowe - 37 B) b) pomieszczenie nr 05 (oznaczenie projektowe - 37 C) z wykonaniem dodatkowej podłogi wypełniającej międzytorze. 
2.Charakterystyka techniczna regałów: a) pomieszczenie 014 (oznaczenie projektowe 37 B) - 24 sztuki regałów przesuwnych: •13 regałów 
przesuwnych dwustronnych, o długości 360 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, 
wysokość 235 cm, •5 regałów przesuwnych dwustronnych, o długości 660 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości 
półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, •1 regał przesuwny dwustronny, o długości 580 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między 
półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, •1 regał przesuwny dwustronny, o długości 500 cm, głębokości 2x35 
cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, •2 regały przesuwne dwustronne, o długości 400 
cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, •1 regał przesuwny 
dwustronny, o długości 300 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, •1 
regał przesuwny dwustronny, o długości 200 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, 
wysokość 235 cm, b) pomieszczenie 05 (oznaczenie projektowe 37C) - 10 sztuk regałów przesuwnych + 1 sztuka regału stacjonarnego 
jednostronnego: •10 regałów przesuwnych dwustronnych, o długości 640 cm, głębokości 2x35 cm, odstęp między półkami 28 cm, ilości półek 
7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm, •1 regał stacjonarny jednostronny, o długości 200 cm, głębokości 1x35 cm, odstęp między półkami 
28 cm, ilości półek 7 + 1 półka wieńcząca, wysokość 235 cm 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz 
załączniki. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są plany pomieszczeń i poglądowe rozmieszczenie regałów. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 39141100-3

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:
Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Stanowi on, że Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W postępowaniu wpłynęło w terminie dziewięć ofert przetargowych. Zamawiający na 
jawnym otwarciu ofert nie dokonał czynności otwarcia i odczytania jednej ze złożonych oferty w terminie, złożonej przez Wykonawcę VARIA ul. 
Klimczaka 8/35, 02-797 Warszawa. 

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. 
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Drukuj
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