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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Konfederacka 4

Miejscowość:  Poznań Kod pocztowy:  60-281 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 618508321

Osoba do kontaktów:  Jerzy Czapliński

E-mail:  sekretariat@ptbs.pl Faks:  +48 618523300

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.ptbs.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 9 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji
budowlanej polegającej na budowie - zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą
wewnętrzną i zagospodarowaniem działki – na działkach nr ewid. 13/59 i 13/60 AM-22 obręb Łazarz oraz –
dwóch zjazdów z ul. Palacza oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Palacza na działkach nr ewid. 2/8 i 2/2 AM
21 obręb Łazarz”.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze:
złotówkowego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 9 300 000,00 PLN (słownie: dziewięć
milionów trzysta tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie nakładów na inwestycję budowlaną
polegającą na budowie zespołu czterech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną i
zagospodarowaniem działki – na działkach nr ewid. 13/59 i 13/60 AM-22 obręb Łazarz oraz – dwóch zjazdów z
ul. Palacza oraz ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Palacza na działkach nr ewid. 2/8 i 2/2 AM 21 obręb Łazarz,
zwanych w dalszej treści SIWZ odpowiednio „Kredytem” i „Inwestycją”. Nakłady obejmują wydatki netto oraz
podatek od towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu. Inwestycja będzie realizowana na terenie
miasta Poznania.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP-11/PN/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_beataptbs
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-091851   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2013/S 132-228908  z dnia:  10/07/2013  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
08/07/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1) pkt 4 Wymagane wadia i
gwarancje

Zamiast:
Termin wniesienia wadium upływa
dnia 22.8.2013 r. o godz. 12.00.
Oznacza to, że w terminie wniesienia
wadium na koncie Zamawiającego
muszą znaleźć się środki pieniężne,
a w przypadku innych form, oryginał
dokumentu stwierdzającego
wniesienie wadium należy załączyć
do oferty lub złożyć w sekretariacie
PTBS Sp. z o.o.przed terminem
złożenia oferty.

Powinno być:
Termin wniesienia wadium upływa
dnia 12.9.2013 r. o godz. 10.00.
Oznacza to, że w terminie wniesienia
wadium na koncie Zamawiającego
muszą znaleźć się środki pieniężne,
a w przypadku innych form, oryginał
dokumentu stwierdzającego
wniesienie wadium należy załączyć
do oferty lub złożyć w sekretariacie
PTBS Sp. z o.o.przed terminem
złożenia oferty.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
22.8.2013- 12.00

Powinno być:
12.9.2013- 10.00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 22.8.2013- 12.15
Miejscowość:
Poznań, ul. Konfederacka 4
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

Powinno być:

Data: 12.9.2013- 10.15
Miejscowość:
Poznań, ul. Konfederacka 4
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: Komisja,
Wykonawcy
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
III.1.1)

Zamiast:
22/08/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
22/08/2013   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
22/08/2013   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
12/09/2013   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-105696
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