
Ogłoszenie nr 510081481-N-2020 z dnia 13-05-2020 r. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku: Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. 
O/Płock, ul. Jachowicza 1 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

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: 533102-N-2020 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 

17756003880000, ul. Jachowicza  1, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 

+48242625271, e-mail ZAP_Plock@zus.pl, faks +48242625660. 

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: 
Dostosowanie budynku do przepisów ppoż. O/Płock, ul. Jachowicza 1 – opracowanie 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

280000/271/7/2020-ZAP 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

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 wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

dokonanie wszelkich uzgodnień z Zamawiającym, właściwymi instytucjami i organizacjami w 

trakcie projektowania oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ppoż, budynku 

Oddziału ZUS w Płocku przy ul. Jachowicza 1”zgodnie z uzgodnioną ekspertyzą ppoż. będącą 

załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia. W ramach opracowania należy przeorganizować 

i przebudować budynek Oddziału ZUS w Płocku zgodnie z ekspertyzą. Powierzchnia netto 
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budynku: 3779 m2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części II SIWZ 

– Opis przedmiotu zamówienia. 

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

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 71251000-2 

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:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 86 ust. 1 

ustawy dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.W dniu 11 maja 2020 r o godz. 9:00 doszło do omyłkowego otwarcia 

jednej oferty złożonej przez Wykonawcę przez pracownika Zamawiającego, tj. przed upływem 

terminu do jej otwarcia. Termin otwarcia ofert w postepowaniu Zamawiający ustalił na dzień 

11.05.2020 r. godz. 13:00. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z 

zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia – co powoduje, 

że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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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