
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część IIa - tereny wewnętrzne administrowane przez POK nr 3 – Stary Rynek
i okolice,

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Część IIIa – tereny wewnętrzne w NZOZ-ach oraz pomieszczenia toalet dla
Najemców pod Rondem Kaponiera

Ogłoszenie nr 500249107-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Świadczenie usług polegających na
sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na

terenie Miasta Poznania w podziale na 3 części.

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:
nie

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:
Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie
Miasta Poznania w podziale na 3 części.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOA.201.65/2018

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 jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości pomieszczeń i części
wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem
prawnym w podziale na III części: Część Ia – tereny wewnętrzne administrowane przez POK nr 1 cz. 1 Część IIa - tereny wewnętrzne
administrowane przez POK nr 3 – Stary Rynek i okolice, Część IIIa – tereny wewnętrzne w NZOZ-ach oraz pomieszczenia toalet dla Najemców
pod Rondem Kaponiera. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości
pomieszczeń i części wspólnych; na terenie nieruchomości Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
dysponuje tytułem prawnym, w podziale na III części, o maksymalnej powierzchni: Część Ia: powierzchnia wewnętrzna – 12568 m2, Część
IIa: powierzchnia wewnętrzna – 21874 m2, Część IIIa: powierzchnia wewnętrzna – 2266 m2.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90911200-8, 90911300-9, 90918000-5

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:
Zamawiający unieważnia postępowanie w Części IIA na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę,
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie w Częściach IIIA na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza
kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie.

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.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/83b15789-9eb9-4720-9086-ff7...
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