
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 208638-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 

na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji,...

Termin składania ofert: 2015-08-21 

Poznań: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego 

projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych 

uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy 

realizacji 2 inwestycji budownictwa komunalnego w podziale na części: 

1. ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, 2. ul. Bolka, 

obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26.

Numer ogłoszenia: 248934 - 2015; data zamieszczenia: 23.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 208638 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., ul. Matejki 57, 60-770 

Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku 

powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności 

uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 2 inwestycji 

budownictwa komunalnego w podziale na części: 1. ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 

13,14,16/3, 2. ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26..
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji 

pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 2 inwestycji budownictwa 

komunalnego w podziale na części: 1. ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, 2. ul. Bolka, 

obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z warunkami 

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004 Dz. U. z 2005 r. nr 75 poz. 664. Realizacja przedmiotu 

zamówienia obejmuje Dla części I - Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, 

wykonaniem projektu zjazdu z drogi publicznej, zagospodarowaniem terenu, przygotowaniem STWiOR, 

kosztorysów inwestorskich i przedmiarów a także uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń 

i decyzji (w szczególności decyzji pozwolenia na budowę) dla nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. 

Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, na bazie projektu budynku powtarzalnego 

(stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzjach o warunkach 

zabudowy wydanych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania (nr 17/2014 z dnia 

09.01.2014 r. oraz nr 383/2014 z dnia 4.06.2014 ws. parkingu), a nadto wykonanie dokumentacji na 

zagospodarowanie terenu otaczającego budynek oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dokumentacja 

projektowa winna zostać sporządzona jako dokumentacja budowlano-wykonawcza i zawierać: a) projekt 

architektoniczno-budowlany budynków mieszkalnych, b) projekt instalacji wod. - kan., c) projekt instalacji 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wraz z projektem węzłów grzewczych w każdym budynku 

(zgodnie z warunkami Veolia S.A.), d) projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z oświetleniem 

zewnętrznym, e) projekt instalacji odwodnienia powierzchniowego, f) projekt przyłączy i sieci wody oraz 

kanalizacji sanitarnej (zgodnie z warunkami dostawców mediów) wraz z uzyskaniem decyzji lokalizacji 

inwestycji celu publicznego), g) projekt dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem 

terenu na działce h) projekt zjazdu z drogi publicznej i uzyskanie decyzji lokalizacji zjazdu i) Kosztorysy 

inwestorskie, j) Przedmiary robót, k) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla w/w 

dokumentacji projektowej (wraz z wszystkimi branżami). Dla części II - Wykonanie pełnobranżowej 

dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z 

niezbędną infrastrukturą, wykonaniem projektu zjazdu z drogi publicznej, zagospodarowaniem terenu, 

przygotowaniem STWiOR, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów a także uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji (w szczególności decyzji pozwolenia na budowę) dla 

nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26, na bazie 

projektu budynku powtarzalnego (stanowiącego załącznik nr 9 do SWIZ), zgodnie z wytycznymi 
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określonymi w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu 

Miasta Poznania (nr 330/2014 z dnia 13.05.2014 r.), a nadto wykonanie dokumentacji na 

zagospodarowanie terenu otaczającego budynek oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dokumentacja 

projektowa winna zostać sporządzona jako dokumentacja budowlanowykonawcza i zawierać: a) projekt 

architektoniczno-budowlany budynków mieszkalnych, b) projekt instalacji wod. - kan., c) projekt kotłowni 

wraz z instalacją gazową zgodnie z warunkami PSG sp. z o.o., projekt instalacji centralnego ogrzewania i 

ciepłej wody użytkowej, d) projekt instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z oświetleniem zewnętrznym 

e) projekt instalacji odwodnienia powierzchniowego f) projekt przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej, g) 

projekt dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu na działce, h) projekt 

zjazdu z drogi publicznej i uzyskanie decyzji lokalizacji zjazdu, i) projekt fragmentu drogi publicznej zgodny 

z wymaganiami Zarządcy Dróg, j) Kosztorysy inwestorskie, k) Przedmiary robót, l) Specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót dla w/w dokumentacji projektowej ( wraz z wszystkimi branżami).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-INWEST Marcin Sokołowski, ul. Grudzińskiego 18A/41, 62-020 Swarzędz, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 77000,00 

Oferta z najniższą ceną: 77000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77000,00 

Waluta: PLN .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2015.

Część NR: 1   Nazwa: ul. Dymka

Część NR: 2   Nazwa: ul. Bolka
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRO-INWEST Marcin Sokołowski, ul. Grudzińskiego 18A/41, 62-020 Swarzędz, kraj/woj. wielkopolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 69000,00 

Oferta z najniższą ceną: 69000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69000,00 

Waluta: PLN .

Strona 4 z 4

2015-09-23http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248934&rok=20...


