
Dz.U./S S133
14/07/2017
272431-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 1 / 3

14/07/2017 S133
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:272431-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne
2017/S 133-272431

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie
planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej.
Numer referencyjny: DI-341-105/2016

II.1.2) Główny kod CPV
71200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego
wielorodzinnego,którego usytuowanie planowane jest w Poznaniu przy ul.Opolskiej wraz z wykonaniem
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wizualizacji Osiedla,wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i
wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) Osiedla, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i
zewnętrzną,parkingami,drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw,wykonanie
dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych,sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców mediów;wykonanie dokumentacji projektowej
układu drogowego;uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,pozwoleń i decyzji,w szczególności uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę dla każdego etapu;wykonanie i koordynacja projektów sieci i przyłączy
gazowych oraz energii elektrycznej; pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji,

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000
71220000
71520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego
wielorodzinnego,którego usytuowanie planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej wraz z wykonaniem
wizualizacji Osiedla, wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i
wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) Osiedla, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i
zewnętrzną,parkingami,drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw,wykonanie
dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych,sieci wodociągowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawców mediów;wykonanie dokumentacji projektowej
układu drogowego;uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień,pozwoleń i decyzji,w szczególności uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę dla każdego etapu;wykonanie i koordynacja projektów sieci i przyłączy
gazowych oraz energii elektrycznej; pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 250-462121

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie
planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 Ustawy unieważnia przedmiotowe postępowanie z
uwagi na fakt, że wybór oferty po upływie terminu związania ofertą stanowi naruszenie przepisów ustawy,
które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Umowa o wykonanie zamówienia zawarta w wyniku
takiego wyboru, byłaby dotknięta wadą – nieważnością względną, uprawniającą Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do wystąpienia do sądu o jej unieważnienie zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych – żaden z Wykonawców, których oferty nie podlegały odrzuceniu nie
przedłużył samodzielnie terminu związania ofertą, a Zamawiający dokonał już raz tej czynności w dniu 29 marca
2017 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2017
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