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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
PL415
ul. Konfederacka 4
Poznań
60-281
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Czapliński
Tel.: +48 618508321
E-mail: sekretariat@ptbs.pl
Faks: +48 618523300
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ptbs.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi oraz z lokalami usługowymi na polu
inwestycyjny 4 MW...
Numer referencyjny: ZP-3/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołów budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem
terenu, na polu inwestycyjnym 4MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie
zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych/Literacka w Poznaniu, na
działce o numerze ewidencyjnym 1/74-4MW, obręb Golęcin. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład
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przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami i parkingami
naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w obrębie ww.
kwartału, w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych
warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej jako
„Inwestycja”).
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000
45211340
45320000
45400000
45112710
45211341
45230000
45223300
45223310
45233162
45313100
45111291
45233161

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Poznań działka 1/74, obręb Golęcin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołów budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem
terenu, na polu inwestycyjnym 4MW (zgodnie z podziałem terenu na kwartały wg MPZP). Przedsięwzięcie
zlokalizowane jest w Poznaniu w rejonie ulic Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych/Literacka w Poznaniu, na
działce o numerze ewidencyjnym 1/74-4MW, obręb Golęcin. Zakres prac budowlanych wchodzących w skład
przedsięwzięcia obejmuje budynki mieszkalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojazdami i parkingami
naziemnymi i podziemnymi, dojściami, elementami małej architektury, instalacjami i sieciami w obrębie ww.
kwartału, w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich funkcjonowania oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych
warunków, decyzji i uzgodnień umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej jako
„Inwestycja”).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 134-304506

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi oraz z lokalami usługowymi na polu
inwestycyjny 4 MW...
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-102082

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Działając na podstawie art. 93 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz 1579 ze zm.) Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą: 60-281
Poznań, ul. Konfederacka 4, występujący w postepowaniu jako Zamawiający informuje, że postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego ZP-3/PN/2018 na „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami
garażowymi oraz z lokalami usługowymi na polu inwestycyjny 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy
ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie”.,
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
Uzasadnienie
Faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 46 653 981,17 zł brutto. Cena jedynej
oferty złożonej w postępowaniu wynosiła 60 621 475,20 zł. W związku ze znaczną różnicą pomiędzy kwotą
przeznaczoną na realizację zamówienia, a kwotą oferowaną tj. 13 967 494,03 zł Zamawiający nie może
dofinansować postępowania i zmuszony jest do unieważnienia postępowania.
Prawne:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
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„art. 93 ust. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: pkt 4) cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty”.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-784
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2018

