
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej pompy diagonalnej na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Gorzycach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 10936180000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrzawska 9

1.5.2.) Miejscowość: Gorzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-432

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgkgorzyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zgkgorzyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/44c5c2c9-b77a-4849-902a-316d6a818509

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej pompy diagonalnej na terenie Oczyszczalni
Ścieków w Gorzycach”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a996d223-d4d8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097182/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-28 15:00
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005839/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa,montaż i uruchomienie pompy przemysłowej na terenie Oczyszczalni ścieków w
Gorzycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00094082/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.06.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej pompy
diagonalnej na terenie Oczyszczalni ścieków w Gorzycach .

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122000-0 - Pompy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający w dniu 24.06.2021 r. wszczął przedmiotowe postępowanie i opublikował
ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację warunków zamówienia jednak z powodu problemów
z systemem teleinformatycznym i brakiem możliwości złożenia poprawnie oferty, co w
konsekwencji naruszyłoby zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie
wykonawców Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie.
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