
Ogłoszenie nr 500142244-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.

URBIS sp. z o.o.: Budowa bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul.
Fabrycznej 7 w Gnieźnie 

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: 559745-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500130919-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
URBIS sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63095249000000, ul. Chrobrego   24/25, 62-200   Gniezno, woj. 
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 245 800, e-mail katarzyna.kolenda@urbis.gniezno.pl, faks 614 263 567. 
Adres strony internetowej (url): www.urbis.gniezno.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa bazy Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Fabrycznej 7 w Gnieźnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP-URB-4/2018
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: 
Inwestycja polegać będzie na budowie Bazy Zakładu Oczyszczania Miasta i wymagać będzie wykonania następujących 
prac: - rozbiórki obiektów przewidzianych do likwidacji - usunięcia gruzu rozebranie istniejących nawierzchni z trylinki - 
likwidacji istniejącego zużytego technicznie uzbrojenia podziemnego - wycinki drzew i krzewów przewidzianych do 
usunięcia - niwelacji terenu z usunięciem gruntów nasypów niekontrolowanych i gruntów organicznych - likwidacji 
istniejącego ogrodzenia frontowego - przełożenia słupa oświetleniowego ulicy fabrycznej kolidującego z planowanym 
nowym wjazdem na zakład - likwidacji placu postojowego przy ul. Fabrycznej od narożnika południowo-wschodniego do 
istniejącego wjazdu - rozebrania ogrodzenia tylnej granicy zakładu wzdłuż rowu melioracyjnego - wykonania wykopów z 
późniejszym zasypaniem dla sieci zewnętrznych - przełożenia i likwidacja napowietrznej linii energetycznej kolidującej z 
budową - wykonania wykopów pod fundamenty obiektów z późniejszym zasypaniem - wykonania wykopu pod zbiornik 
retencyjny, wykonanie wykopów i osadzenie separatorów, studni i przepompowni wód deszczowych - wykonania robót 
budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem obiektów kubaturowych, wiat garażowych - wykonania robót 
drogowych z nowym wjazdem na zakład - wykonania nowych ogrodzeń terenu - wykonania nowych przyłączy i sieci 
uzbrojenia podziemnego na terenie zakładu - prac porządkowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

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 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła środki jakie 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

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. 


