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Ogłoszenie nr 510093427-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.

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

powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu 
 

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: 519875-N-2019

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, 60-770  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 obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o
powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.9.2019

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 zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej 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). Zakres robót obejmuje w szczególności: a) roboty ogólnobudowlane b) roboty związane z
montażem stolarki okiennej i drzwiowej, c) roboty instalacyjne elektryczne, d) roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o., e) roboty instalacyjne
gazowe, f) wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołem, g) wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem, h)
sprawdzenie prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych wraz z opinią kominiarską, i) wykonanie wszelkich niezbędnych
dokumentacji, j) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu
zamówienia: 1) Umowa ramowa nie powoduje dla żadnej ze stron, które ją zawarły, jakiegokolwiek zobowiązania w zakresie kontraktowania.
Umowa ramowa jest tzw. umową "na gotowość". 2) Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową na realizację przedmiotu zamówienia
maksymalnie z 15 Wykonawcami, spełniającymi warunki udziału w postępowaniu i oferującymi najkorzystniejsze warunki w kryteriach oceny
ofert. Zamawiający w miarę swoich potrzeb będzie sukcesywnie wysyłał zaproszenie do Wykonawców, z którymi podpisana zostanie umowa
ramowa do złożenia ofert na remonty lokali z zastrzeżeniem, że oferty Wykonawców będą zawierały warunki nie mniej korzystne od
zaoferowanych w niniejszym postępowaniu. 3) Miejsce realizacji, szczegółowy zakres robót oraz warunki płatności będą każdorazowo
precyzowane przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia w zakresie umowy ramowej wraz z zaproszeniem do składania ofert, terminem
wykonania zamówienia, miejscem i terminem składania oraz otwarcia ofert. 4) Ilość lokali jest wartością szacowaną i nie może być podstawą
roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu nie wywiązania się z umowy ramowej. 5) Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi na
podstawie ustawy o: - odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 992 ze zm.), - utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
dnia 13 września 1996 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.).

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:
Zamawiajacy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie
umowy ramowej na wykonanie remontu 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp,
ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dokonał szczegółowej analizy zapisów SIWZ dotyczących wskazania przez Wykonawców w
formularzu ofertowym wysokości stawki roboczogodziny. Zamawiający uznał, że zapisy pkt 19.1 i pkt 20.1 SIWZ nie są jednoznaczne co do
sposobu obliczenia ceny, co potwierdzają także złożone w toku postępowania wyjaśnienia wykonawców w przedmiocie sposobu obliczenia ceny
oraz zarzuty podniesione w złożonym odwołaniu. Zamawiający oczekiwał, aby Wykonawcy w formularzu ofertowym wskazali stawkę
roboczogodziny z narzutami, a oprócz tego odrębnie wskazali wysokość narzutów kosztów pośrednich oraz narzuty zysku. Ww. zapisy SIWZ, ale
także treści złożonych ofert wskazują, iż wykonawcy mogli przyjąć inny sposób obliczenia ceny niż oczekiwał tego Zamawiający. W konsekwencji
Zamawiający nie może jednoznacznie stwierdzić, które z ofert zawierają w pozycji ,,stawka roboczogodziny brutto” stawkę wraz z narzutami, a
które nie. Takie postanowienia SIWZ uniemożliwiają prawidłową ocenę ofert, a w konsekwencji prawidłowe dokonanie wyboru wykonawców, co
powoduje, iż postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia na tym etapie postępowania. W świetle powyższego unieważnienie
postępowania było konieczne i uzasadnione.
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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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