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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436515-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2017/S 210-436515

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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
dorealizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części.
Numer referencyjny: DI-341-54/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71221000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do
realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części:

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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I. Budynek przy ul. Słowackiego 19/21, II. Budynek przy ul. Grudzieniec 46, III. Budynek przy ul. Woźna 13
IV. Budynek przy ul. Różana 9A / Górna Wilda 80, V. Budynek przy ul. Opolska 55-57, VI. Budynek przy
ul. Arciszewskiego 3, VII. Budynek przy ul. Nowotarska 26 barak 7,VIII. Budynek przy ul. Kossaka 23 m 9,
IX.Budynek przy ul. Kossaka 1 m 5, X. Budynek przy ul. Ognik 20 ABC.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 291 800.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
I. Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego
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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul.
Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego:1) Opracowanie projektu
akustycznego, projektu technicznego budowlanego i projektu wykonawczego adaptacji akustycznej sali
głównej lokalu użytkowego, w tym ścianki dźwięko-izolacyjnej pomiędzy pomieszczeniami sali głównej lokalu
użytkowego a pomieszczeniami mieszkalnymi w budynku mieszkalno-użytkowym tzw. Domu Tramwajarza przy
ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu (w tym opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiOR),
2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia
konserwatorskiego).
3) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Grudzieniec 46 – wzmocnienie konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z dobudową przewodów
kominowych wentylacyjnych oraz remont elewacji,
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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul.
Grudzieniec46 – wzmocnienie konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z dobudową przewodów kominowych
wentylacyjnych oraz remont elewacji:11) Opracowanie dokumentacji projektowej wzmocnienia konstrukcji ścian
zewnętrznych wraz z dobudową przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz remontu elewacji budynku przy
ul. Grudzieniec46 w Poznaniu (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiOR).
2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia
konserwatorskiego).
3) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Woźna 13 – remont elewacji
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do
realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul. Woźna
13– remont elewacji: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu prac konserwatorskich na
remont elewacji budynku położonego przy ul. Woźnej 13 w Poznaniu (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich,przedmiarów, STWiOR).
2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia
konserwatorskiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Różana 9A / Górna Wilda 80 – kompleksowy remont budynku
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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do
realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul. Różana
9A/ Górna Wilda 80 – kompleksowy remont budynku, 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz programu
prac konserwatorskich kompleksowego remontu budynku położonego przy ul. Różanej 9A / Górna Wilda 80
wPoznaniu (w tym, sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów i STWiOR).
2) Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia
konserwatorskiego).
3) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Opolska 55-57-59 – dobudowa przewodów kominowych
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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy
ul. Opolska 55-57-59 – dobudowa przewodów kominowych 1) Opracowanie dokumentacji projektowej
dobudowy przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku przy ul. Opolskiej 55-57-59 w Poznaniu (w tym
sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiOR).
2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę).
3) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Budynek przy ul. Arciszewskiego 3 – zakres oraz technologia robót w sprawie usunięcia zawilgocenia
ścianprzyziemia
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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy
ul.Arciszewskiego 3 – zakres oraz technologia robót w sprawie usunięcia zawilgocenia ścian przyziemia
1)Opracowanie ekspertyzy, dotyczącej technologii i zakresu robót w sprawie usunięcia zawilgocenia
ścian przyziemia w budynku przy ul. Arciszewskiego 3 w Poznaniu (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich,przedmiarów, STWiOR).
2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Nowotarska 26 barak 7 – zmiana sposobu użytkowania 2 lokali użytkowych na 4
lokalemieszkalne
Część nr: 7

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:
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Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul.
Nowotarska26 barak 7 – zmiana sposobu użytkowania 2 lokali użytkowych na 4 lokale mieszkalne 1) Uzyskanie
warunków zabudowy dla przedmiotowych lokali w baraku nr 7.
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania 2 lokali użytkowych na 4
lokale mieszkalne w baraku nr 7 (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiOR).
3)Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na zmianę sposobu
użytkowania oraz pozwolenia na budowę).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Kossaka 23 m 9 – wykonanie okien połaciowych w lokalu oraz na przeniesienie wyłazu
dachowego na klatkę schodową
Część nr: 8

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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do
realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul. Kossaka23
m 9 – wykonanie okien połaciowych w lokalu oraz na przeniesienie wyłazu dachowego na klatkę schodową 1)
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie okien połaciowych w lokalu nr 9 oraz na przeniesienie
wyłazu dachowego na klatkę schodową w budynku przy ul. Kossaka 23 w Poznaniu (w tym sporządzenie
kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiOR). 2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i
uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
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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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Kossaka 1 m 5 – adaptacja części strychowej dołączonej do lokalu nr 5
Część nr: 9

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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych
do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu – Budynek przy ul.
Kossaka1 m 5 – adaptacja części strychowej dołączonej do lokalu nr 5 1) Opracowanie dokumentacji
projektowej na adaptację części strychowej dołączonej do lokalu nr 5 w budynku przy ul. Kossaka 1 w
Poznaniu (w tym sporządzenie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, STWiOR). 2) Uzyskanie wszelkich,
niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania, pozwolenia na
budowę,pozwolenia konserwatorskiego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Budynek przy ul. Ognik 20 ABC – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej wraz z
przyłączeniami
Część nr: 10

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 projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do
realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu Budynek przy ul. Ognik20 ABC
– wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami – 1)Opracowanie
dokumentacji projektowej na wykonanie wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej
wraz z przyłączeniami w budynku przy ul. Ognik 20 ABC w Poznaniu (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiOR).
2) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień (w tym pozwolenia na pozwolenia na
budowę).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 90
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10

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
Termin wykonania: min. 8 – max. 12 tygodni na opracowanie dokumentacji licząc od dnia podpisania umowy
i 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji z klauzulą „bez zastrzeżeń” na
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień. Kryteria oceny ofert: cena 90 %, termin
wykonania dokumentacji 10 %.

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
026-045588z dnia 7.2.2017.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45588-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45588-2017:TEXT:PL:HTML
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 139-285749

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
Zamówienie nr: 1

Część nr: Część 1

Nazwa:
Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/10/2017

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
Sound &Space sp. z o.o.
ul. Wł. Biegańskiego 61A
Poznań
60-682
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 29 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: Część 2

Nazwa:
Budynek przy ul. Grudzieniec 46 – wzmocnienie konstrukcji ścian zewnętrznych wraz z dobudową
przewodówkominowych wentylacyjnych oraz remont elewacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:285749-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

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
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 30 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: Część 3

Nazwa:
Budynek przy ul. Woźna 13 – remont elewacji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

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
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
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Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 990.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: Cz.5

Nazwa:
Budynek przy ul. Opolska 55-57-59 – dobudowa przewodów kominowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 150.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: Cz6

Nazwa:
Budynek przy ul. Arciszewskiego 3 – zakres oraz technologia robót w sprawie usunięcia zawilgocenia
ścianprzyziemia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 8

Część nr: Cz8

Nazwa:
Budynek przy ul. Kossaka 23 m 9 – wykonanie okien połaciowych w lokalu oraz na przeniesienie
wyłazudachowego na klatkę schodową

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
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Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 900.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 9

Część nr: Cz.9

Nazwa:
Budynek przy ul. Kossaka 1 m 5 – adaptacja części strychowej dołączonej do lokalu nr 5

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

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. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 13 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 10

Część nr: Cz10

Nazwa:
Budynek przy ul. Ognik 20 ABC – wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej wraz
zprzyłączeniami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
24/10/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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. T. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 15 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 15 990.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: Cz4

Nazwa:
Budynek przy ul. Różana 9A / Górna Wilda 80 – kompleksowy remont budynku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/10/2017

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
Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6
Poznań
61-883
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Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 68 179.50 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 7

Część nr: Cz.7

Nazwa:
Budynek przy ul. Nowotarska 26 barak 7 – zmiana sposobu użytkowania 2 lokali użytkowych na 4 lokale
mieszkalne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
30/10/2017

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
Artmost s.c.
ul. Rybaki 6a/6
Poznań
61-883
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 24 300.00 PLN

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
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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:
30/10/2017


