
Ogłoszenie nr 510107521-N-2020 z dnia 19-06-2020 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: „Dostawa, montaż, uruchomienie kraty mechanicznej na wejściu do przepławki przy
elektrowni wodnej „Kamienna” w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
LFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019r.) pn. „Active protection of water-crowfootshabitats and restoration of wildlife corridor in the
River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedliskwłosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce".
Projektjestwspółfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszawie
(NFOŚiGW)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546392-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20, 71-637 
Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, e-mail dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl, faks 914305201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa, montaż, uruchomienie kraty mechanicznej na wejściu do przepławki przy elektrowni wodnej „Kamienna” w ramach projektu LIFE13
NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (NFOŚiGW).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.21.2020.DJ.57

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:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie kraty mechanicznej na wlocie wybudowanej przepławki przy EW Kamienna na
terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and
restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45248000-7

Dodatkowe kody CPV: 45311100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postepowanie unieważniono na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP z uwagi na fakt, iz cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

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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