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Ogłoszenie nr 510531208-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. : „Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej

w Gubinie (BUDYNEK NR1)” 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

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: 553254-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny
97119170300000, ul. Niecała   2G, 65-246  Zielona Góra , woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68
4528701, e-mail sekretariat@rtbs.pl, faks 68 3200285. 
Adres strony internetowej (url): www.rtbs.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr
187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK NR1)”

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: 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Gubinie (dz. 187/48) wraz z
doprowadzeniem mediów (dz. 187/47), wykonaniem wewnętrznych instalacji: wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telefonicznymi i
światłowodowymi z wykończeniem „pod klucz”, a także zagospodarowaniem terenu
zewnętrznego, stanowiącego własność Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.Zamówienie obejmuje kompleksową realizację budynku
zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją. Zakres robót budowlanych,
montażowych i instalacyjnych obejmuje zarówno prace przy wznoszeniu budynku, jak i przy
zagospodarowaniu terenu wokół obiektu oraz wykonaniu przyłączy mediów.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

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:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), unieważnił postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą na dz. ewidencyjnej nr 187/47 i 187/48 przy ul. Sportowej w Gubinie (BUDYNEK
NR1)” Ogłoszenie nr 553254-N-2020 z dnia 2020-06-22 r. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
PZP 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. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a
ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w
art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą, który trzeba analogicznie zastosować.
Wobec tego, że WYKONAWCY nie wystąpili o przesunięcie terminu związania ofert oraz nie
zgodzili się na zawarcia umowy , należało unieważnić postępowanie.

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. 


