
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Siemiradzkiego 2 – modernizacja instalacji odwadniającej, wykonanie iniekcji
krystalicznej

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Łobżenicka 8 – modernizacja instalacji wentylacyjnej

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Woźna 13 - modernizacja klatek schodowych wraz z wymianą balustrad oraz
stopni schodów, modernizacja instalacji elektrycznej

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Stawna 8 - modernizacja klatek schodowych wraz z wymianą balustrad oraz
stopni schodów, modernizacja instalacji elektrycznej

Ogłoszenie nr 510035870-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.:
Roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części 

 
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: 639451-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000,
ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl,
faks 61 8694 809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na 6 części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.85/2018

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: 

Przedmiotem Umowy zwanym dalej również „Zadaniem Inwestycyjnym” są roboty modernizacyjne w budynkach komunalnych w podziale na
6 części znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją nr GN/P/024. Budynki o których mowa powyżej znajdują się w Poznaniu
przy: 1) Siemiradzkiego 2 – modernizacja instalacji odwadniającej, wykonanie iniekcji krystalicznej, 2) Łobżenickiej 8 – modernizacja instalacji
wentylacyjnej, 3) Woźnej 13 - modernizacja klatek schodowych wraz z wymianą balustrad oraz stopni schodów, modernizacja instalacji
elektrycznej, 4) Stawnej 8 - modernizacja klatek schodowych wraz z wymianą balustrad oraz stopni schodów, modernizacja instalacji
elektrycznej, 5) Żupańskiego 13-13A – modernizacja połaci dachowej oraz wymiana nawierzchni podwórza, 6) Staszica 6 – modernizacja
pokrycia dachowego wraz z opierzeniami oraz wymiana nawierzchni podwórza, wymiana kanalizacji deszczowej. Opis przedmiotu zamówienia
zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- załącznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót- załącznik nr 10 do SIWZ.

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

tak
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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający przewidział termin wykonania zamówienia na dzień 20.12.2018 r., jednakże biorąc pod
uwagę czas trwania procedury udzielenia zamówienia, Wykonawca dysponowałby terminem 3-4 tygodni na wykonanie przedmiotu zamówienia,
co jest nierealne mając na względzie jego zakres. Zamawiający szacuje, że na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia minimalny termin
wynosi nie mniej niż 2 miesiące. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że postępowanie obarczone jest wadą – zbyt krótkim terminem jego
wykonania przewidzianym zarówno w SIWZ jak i Istotnych Postanowieniach Umowy.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu w zakresie powyższej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu w zakresie powyższej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:



CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: Żupańskiego 13-13A – modernizacja połaci dachowej oraz wymiana
nawierzchni podwórza

CZĘŚĆ NR: 6   NAZWA: Staszica 6 – modernizacja pokrycia dachowego wraz z opierzeniami oraz
wymiana nawierzchni podwórza, wymiana kanalizacji deszczowej

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający przewidział termin wykonania zamówienia na dzień 20.12.2018 r., jednakże biorąc pod
uwagę czas trwania procedury udzielenia zamówienia, Wykonawca dysponowałby terminem 3-4 tygodni na wykonanie przedmiotu zamówienia,
co jest nierealne mając na względzie jego zakres. Zamawiający szacuje, że na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia minimalny termin
wynosi nie mniej niż 2 miesiące. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że postępowanie obarczone jest wadą – zbyt krótkim terminem jego
wykonania przewidzianym zarówno w SIWZ jak i Istotnych Postanowieniach Umowy.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu w zakresie powyższej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu w zakresie powyższej części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
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


