
Ogłoszenie nr 500049459-N-2018 z dnia 07-03-2018 r.

Powiatowe Centrum inwestycji Sp. z o.o.: "Dostawa betonu asfaltowego do realizacji zadań Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o."

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

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: 520065-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowe Centrum inwestycji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 368746941, ul. ul. Daszyńskiego   5, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 572724666, e-mail spolkapci@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiatsredzki.pl/bip/spolki-powiatu-sredzkiego/powiatowe-centrum-inwestycji-sp.-z-o.o./zamwienia-publiczne1/ogoszenia-
o-przetargach.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawa betonu asfaltowego do realizacji zadań Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o."

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PCI/4/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa betonu asfaltowego do realizacji zadań Powiatowego Centrum Inwestycji Sp. z o.o. 2. Wspólny Słownik Zamówień – CPV
44113700-2 (Materiały do naprawiania nawierzchni drogowej) 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa obejmuje materiały w ilości wskazanej przez
Zamawiającego. 3.2. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego od Wykonawcy we własnym zakresie i na własny koszt. 3.3. Lokalizacja miejsca
odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego nie może być położona dalej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 3.5. Zamawiający korzystając z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia, która wskazana została w załączniku nr 4 „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia” i obejmuje cały asortyment szczegółowo tam wymieniany, jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakres przedmiotu
zamówienia, który Wykonawca jest zobowiązany zrealizować („zamówienie podstawowe”) oraz zamówienia objęte prawem opcji. 3.6. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dostaw wszystkich materiałów określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem pkt.
3.9. 3.7. Skorzystanie z prawa opcji odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnych oświadczeń Zamawiającego złożonych Wykonawcy, na 2 dni przed dniem, w
którym część zamówienia objętego prawem opcji ma zostać uruchomiona, oraz określeniem wielkości części zamówienia, objętego prawem opcji. Zamówienie objęte
prawem opcji może być uruchomione w częściach 3.8. Ilości minimalne, których realizacje Zamawiający przewiduje w całości (zamówienie podstawowe) oraz ilości
maksymalne stanowiące górną granice potrzeb Zamawiającego (prawo opcji) określone zostały w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.9. Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta albo skorzysta w zakresie mniejszym niż maksymalna granica jego
potrzeb o jakiej mowa w pkt. 3.8. i w załączniku nr 4 do SIWZ. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 44113700-2

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:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ac3724fb-fe85-4cfd-8e1b-40bf99...
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3; W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 07
marca 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia
postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

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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