
Ogłoszenie nr 500053819-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Zawarcie umowy ramowej remonty 500
zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok.

20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i
instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych) 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 552609-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zawarcie umowy ramowej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20
m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych
(wykonawczych)

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: 

Zawarcie umowy ramowej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20
m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych
(wykonawczych)

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45333000-0, 45300000-0, 45310000-3

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:
art. 93 ust.1 pkt.7 w związku z art. 146 ust. 6) Pzp: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający pismem z dnia 25.08.2017r. wezwał
wykonawców na podstawie art. 85 ust.2 Pzp do przedłużenia związania ofertą o okres 60 dni. W dniu 29 października 2017 r. upłynął termin
związania ofertą i żaden z wykonawców samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający nie może
dokonać wyboru ofert po upływie terminu związania ofertą. Zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu
określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym przypadku 30 dni. Związanie ofertą oznacza, że wykonawca złożył
oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. W ten
sposób wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich propozycji ofertowych. Związanie wykonawcy złożoną ofertą polega na tym, że
Zamawiający - w okresie związania ofertą - może żądać od niego zawarcia umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. Jak wskazała
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 19 kwietnia 2013r. (KIO 776/13) „Artykuł ten (art. 85 ust. 1 Pzp) jest niezbędny dla zamawiającego,
chroniąc go przed możliwością przedwczesnej rezygnacji przez wykonawców z udziału w postępowaniu. Z drugiej strony przepis ten chroni
również wykonawców, gdyż są oni związani swoimi ofertami jedynie przez określony czas, a po jego upływie mogą zrezygnować z udziału w
postępowaniu bez żadnych negatywnych dla siebie konsekwencji. Przepis ten chroni więc wykonawców w sytuacji, gdy przedłużające się
postępowanie i zmiany na rynku czynią niekorzystnym dalsze pozostawanie wykonawców w postępowaniu”. Z uwagi na powyższe umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu związania ofertą, ale wybór oferty, którą wykonawca nie jest związany,
nie jest możliwy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upływ terminu związania ofertą decyduje o braku istnienia po stronie
wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie może w sposób skuteczny dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej i zakończyć prowadzonego postępowania zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na gruncie postępowania o
udzielenie zamówienia, wraz z upływem oznaczonego okresu, w którym wykonawca był swoją ofertą związany, oferta wygasa. Przyjęcie oferty,
która wygasła, nie będzie zgodne z warunkami postępowania determinowanymi przez przepisy Pzp, ale będzie przyjęciem de facto nowej, innej
oferty. Stanowisko to potwierdzone zostało w orzecznictwie Izby, m.in. wyrok z 31 stycznia 2013 r. (KIO 109/13), wyrok z 24 września 2012 r.
(KIO 1924/12). W związku z powyższym należy uznać iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą 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. 



 
Drukuj


