Ogłoszenie nr 500057735-N-2017 z dnia 13-11-2017 r.
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: „Opracowanie projektu wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim dla układu drogowego z
kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami: Koszalińska/Literacka/Żołnierzy
Wyklętych”.
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:
tak
Numer ogłoszenia: 610351-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 63068297700000, ul. ul. Konfederacka 4, 60281 Poznań, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 850 83 40, e-mail sekretariat@ptbs.pl, faks
618 523 124.
Adres strony internetowej (url): www.ptbs.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: art.3 ust. 1. pkt 3 ustawy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Opracowanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz nadzorem autorskim
dla układu drogowego z kanalizacją deszczową i oświetleniem pomiędzy ulicami:
Koszalińska/Literacka/Żołnierzy Wyklętych”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-15/PN/2017
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 niniejszego zamówienia jest: opracowanie przez Wykonawcę projektu
budowlanego i wykonawczego układu drogowego wraz z wjazdami i zjazdami, oświetleniem
i kanalizacja deszczową, łącznie z przedmiarami i kosztorysami (zwanymi dalej
„Dokumentacją Projektową”) wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę dla
inwestycji budowy przedmiotowego układu zgodnie z koncepcją udostępnioną przez
Zamawiającego i stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71520000-9, 71248000-8, 71330000-0, 71320000-7
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:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z
o.o. Występująca jako pełnomocnik Zamawiającego Zarządu Dróg Miejskich, unieważniło
postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej ważnej oferty, w
sposób istotny, przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Ponadto Zamawiający stwierdził, że oferta nr 3 złożona przez Pracownię
Drogową Filip Kruszewski, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b, z powodu
nie wniesienia wadium w sposób prawidłowy przez Wykonawcę do upływu terminu
składania ofert (patrz zapis Rozdział VIII pkt 10 SIWZ).
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.

