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Szkoła Główna Służby Pożarniczej: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i
Innowacji Ratownictwa (BSPiIR) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim

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: 580184-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Krajowy numer identyfikacyjny 00017341000000, ul. Słowackiego  52/54, 01-629  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5617624, e-mail
zam.pub@sgsp.edu.pl, faks 22 8330724.
Adres strony internetowej (url): https://www.sgsp.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa (BSPiIR) Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN 27/20

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:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia
Poligonowego i Innowacji Ratownictwa (BSPiIR) Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim”, a także wsparciu Zamawiającego na etapach: prowadzonego w oparciu o wyżej
wymienioną dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z wyborem wykonawcy robót budowlanych oraz na etapie realizacji tych robót – w szczególności w formie
nadzoru autorskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z określeniem informacji o wielkości zamówienia oraz o wymaganiach wobec sposobu jego realizacji, został opisany w
załącznikach do SIWZ: nr 2 pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz nr 6 „Istotne postanowienia umowy”.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71251000-2, 71248000-8

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:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w postępowaniu nie złożono żadnej oferty

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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