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Ogłoszenie nr 335551 - 2016 z dnia 2016-11-03 r.

Poznań: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano –
wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację

pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z
wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 317656

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających 

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej 

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, państwo Polska, woj.
wielkopolskie, tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zkzl.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających
indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie
zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z
zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania
obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z
wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 
II.2) Rodzaj zamówienia:
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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: 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania
obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z
wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu przy:
1) ul. Św. Marcin 30, 2) ul. Kantaka 8/9, 3) ul. Kościuszki 80, 4) ul. Fabryczna 2 5) ul. Ratajczaka 45
6) ul. Głogowska 53 7) Łąkowa 9 / Królowej Jadwigi 52, 54, 54 A 8) ul. Rybaki 16 9) ul. Małeckiego
17 Zakres dokumentacji do opracowania dla każdego z budynków obejmować winien: 1) Wykonanie
projektów węzła cieplnego 2) Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej Wykonana dokumentacja powinna również uwzględniać w szczególności w kosztorysach i
przedmiarach, likwidacje pieców na paliwo stałe oraz prace związane z podłączeniem budynków do
miejskiej sieci grzewczej których nie wykonuje VEOLIA S.A. (np. przygotowanie pomieszczenia
węzła).

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

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Św. Marcin 30.

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT14400.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna ,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61
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– 213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 16605.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16605.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Kantaka 8/9

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT14400.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17158.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17158.50
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Kościuszki 80

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT19200.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 22140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22140.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Fabrycznej 2

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
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unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT7800.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8928.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8928.57
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 5  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Ratajczaka 45

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT14400.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
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liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15990.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15990.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 6  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Głogowskiej 53

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT9840.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11685.00
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Oferta z najniższą ceną/kosztem 11685.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 7  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Łąkowej 9/Królowej Jadwigi 52,54,54a

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT14400.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17097.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17097.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 8  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
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przy ul. Rybaki 16

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT9840.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11316.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11316.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

CZĘŚĆ NR: 9  

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej
na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe,
podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla
komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Poznaniu
przy ul. Małeckiego 17

Postępowanie/część
zostało
unieważnione nie 
Należy podać
podstawę i
przyczynę
unieważnienia
postępowania: 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT9840.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert2
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie 
MK Projekt Magdalena Konieczna,  mk_biuro@wp.pl,  os. Powstań Narodowych 9/12,  61-
213,  Poznań,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 12054.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12054.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28905.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

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) Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami. 


