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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:281516-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2017/S 137-281516

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:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu w podziale na 7 części.
Numer referencyjny: DI-341-42/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu w podziale na 7 części: I.budynek przy ul. Sikorskiego 24-25 – zadanie

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl


Dz.U./S S137
20/07/2017
281516-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 12

20/07/2017 S137
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 12

obejmuje remont,II.budynek przy ul. Wrocławskiej 20 / ul. Podgórnej 19-19 A – zadanie obejmuje remont
budynku,III.budynek przy ul. Śniadeckich 6 – 6 A – zadanie obejmuje remont budynku,IV.budynek przy ul.Św.
Marcin 75 – zadanie obejmuje remont budynku,V.budynek przy ul. Knapowskiego 30 – zadanie obejmuje
remont budynku,VI.budynek przy ul. Stary Rynek 37 – zadanie obejmuje remont dachu budynku,VII.budynek
przy ul. Słowackiego 19-21 – zadanie obejmuje wymianę instalacji elektrycznej dla części użytkowej budynku.
Zakres opracowań został opisany szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ pn. „Wytyczne do dokumentacji
technicznych”.Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i
uzgodnień oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w każdym z budynków.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 621 440.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 24-25.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy ul. Sikorskiego 24-25. Dokumentacje techniczne ma składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 20 / ul. Podgórnej 19-19 A.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy Wrocławskiej 20 / ul. Podgórnej 19-19 A. Dokumentacja techniczna ma
składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 6 – 6 A.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy ul. Śniadeckich 6 – 6 A. Dokumentacja techniczna ma składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 75.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy ul. Św. Marcin 75. Dokumentacja techniczna ma składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
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3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Knapowskiego 30.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy ul. Knapowskiego 30. Dokumentacja techniczna ma składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 37.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy ul.Stary Rynek 37. Dokumentacja techniczna ma składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 19-21.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych
położonych w Poznaniu: I.budynek przy ul. Słowackiego 19-21. Dokumentacja techniczna ma składać się z:
1. dla wszystkich części – pełnobranżowej dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, projektowej i
kosztorysowej, wykonanej, zgodnie z wytycznymi do dokumentacji, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy (dla części VII wykonanie dokumentacji nastąpi po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dla
przedłożonej koncepcji przeprowadzenia prac), kompletnej z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
2. dla części I – VI – programu prac konserwatorskich,
3. dla części VII – koncepcji wymiany instalacji elektrycznej,
4. dla części I-V – wizualizacji budynku po wykonanych pracach remontowych,
Wykonawca musi zapewnić sprawdzenie projektów pod względem ich zgodności zobowiązującymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust.2b Pzp zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2017/S 026-045588
z dnia 7.2.2017 r.

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

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: 2017/S 082-158758

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
Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45588-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158758-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Sikorskiego 24-25.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Eneprojekt Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 95 300.00 PLN / Najdroższa oferta: 119 820.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 20 / ul. Podgórnej 19-19 A

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Eneprojekt Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 128 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 187 944.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 6 – 6 A

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Eneprojekt Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 95 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 146 370.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4
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Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 75.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 116 850.00 PLN / Najdroższa oferta: 118 000.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Knapowskiego 30

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 116 850.00 PLN / Najdroższa oferta: 244 508.26 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu VI.budynek przy ul. Stary Rynek 37

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
04/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Pro Inwest Marcin Sokołowski
ul. Grudzińskiego 18a/41
Swarzędz
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 34 440.00 PLN / Najdroższa oferta: 46 800.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: 7

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 19-21
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Eneprojekt Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3 lok. 413
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 34 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 36 654.00 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

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:
18/07/2017


