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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: os. Bolesława Chrobrego 118

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: ul. Opolska 58

CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: ul. Bystra 8A

CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: ul. Głuszyna 141

Ogłoszenie nr 510005095-N-2019 z dnia 09-01-2019 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Wykonanie prac remontowych i malarskich
w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na VI 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: 642179-N-2018

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: 
Wykonanie prac remontowych i malarskich w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na VI części

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.88/2018

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: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: I. Wykonanie remontu korytarzy i klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, os.
Bolesława Chrobrego 118, II. Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Opolskiej 58,
III. Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy
ul. Bystrej 8A, IV. Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej na klatce schodowej w budynku komunalnym położonym w
Poznaniu, przy ul. Głuszyna 141, V. Malowanie klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Piłsudskiego 106,
VI. Malowanie klatki schodowej w budynku komunalnym położonym w Poznaniu, przy ul. Smolnej 18. Opis przedmiotu zamówienia zawierają:
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiary robót– zał. nr 9 do SIWZ – stanowiące dokument poglądowy
/informacyjny. - Istotne Postanowienia Umowne - zał. nr 8 do SIWZ

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45442100-8

 

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:
Zamawiający unieważniał postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu
 

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający w dniu 06.12.2018r. dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez MALBUD Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak. W dniu 07.01.2019 r. złożył oświadczenie o
odstąpieniu od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. W związku z tym,
iż do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna inna oferta oprócz ofert ww. Wykonawcy, który odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający
zobowiązany jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na
fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: ul. Piłsudskiego 106

CZĘŚĆ NR: 5   NAZWA: ul. Smolna 18

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający w dniu 06.12.2018r. dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez MALBUD Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak. W dniu 07.01.2019 r. złożył oświadczenie o
odstąpieniu od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. W związku z tym,
iż do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna inna oferta oprócz ofert ww. Wykonawcy, który odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający
zobowiązany jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na
fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający w dniu 06.12.2018r. dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez MALBUD Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak. W dniu 07.01.2019 r. złożył oświadczenie o
odstąpieniu od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. W związku z tym,
iż do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna inna oferta oprócz ofert ww. Wykonawcy, który odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający
zobowiązany jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na
fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający w dniu 06.12.2018r. dokonał wyboru
najkorzystniejszej oferty złożonej przez MALBUD Zakład Remontowo – Budowlany Eugeniusz Nowak. W dniu 07.01.2019 r. złożył oświadczenie o
odstąpieniu od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. W związku z tym,
iż do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna inna oferta oprócz ofert ww. Wykonawcy, który odstąpił od podpisania umowy, Zamawiający
zobowiązany jest unieważnić przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na
fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
 
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. 



9.01.2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/00a42928-d12c-48e1-9afd-df4f3dd7e21a 3/3

 
Drukuj


