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Usługi - 477700-2017

29/11/2017    S229    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
I. II. IV. V. VI.

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne

2017/S 229-477700

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.
Numer referencyjny: DI-341-72/2017

II.1.2) Główny kod CPV

71200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w
Poznaniu.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie koncepcji usytuowania
jednego budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na nieruchomości przy ul.
Hulewiczów; 2) po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie kompletnej
dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i
kosztorysowej) budynku, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną,
parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą na terenie
działki wraz z wykonaniem wizualizacji budynku z osadzeniem w istniejącej
zabudowie zgodnie z wytycznymi, 3) koordynacja projektów przyłączy energii
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Sekcja IV: Procedura

elektrycznej oraz gazu,4)aktualizację wydanych warunków technicznych do ilości
mieszkań zaproponowanych w zatwierdzonej koncepcji, 5) uzyskanie przez
Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 6) pełnienie nadzoru autorskiego.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 192 000.00 PLN
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71210000
71520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie koncepcji usytuowania jednego
budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na nieruchomości przy ul.
Hulewiczów dz. 814/5 obręb 5, ark. 03 zwanego dalej „Inwestycją”. Opracowana
koncepcja winna być zgodna z warunkami określonymi w decyzji o warunkach
zabudowy i wytycznymi do dokumentacji projektowej – zał. nr 7 do SIWZ; 2) po
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie kompletnej dokumentacji
technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej)
budynku, wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami,
drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą na terenie działki wraz z
wykonaniem wizualizacji budynku z osadzeniem w istniejącej zabudowie zgodnie z
wytycznymi do dokumentacji projektowej, stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ;
Koncepcja oraz dokumentacja określona w pkt 2) zwane są dalej Dokumentacją. 3)
koordynacja projektów przyłączy energii elektrycznej oraz gazu, 4) aktualizację
wydanych warunków technicznych o ile zajdzie taka konieczność do ilości mieszkań
zaproponowanych w zatwierdzonej koncepcji, 5) uzyskanie przez Wykonawcę
wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie
decyzji pozwolenia na budowę, 6) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres
realizacji inwestycji, której dotyczy przedmiot umowy: Uwaga! Obowiązkiem
Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku z jak największą
możliwą do wybudowania liczbą lokali mieszkalnych. Wskazana w wytycznych
projektowych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ liczba 48 lokali (47
mieszkań i 1 lokal użytkowy) stanowi wartość minimalną. Zamawiający przewiduje
dodatkowe wynagrodzenie za każdy zaprojektowany dodatkowo lokal mieszkalny
ponad wymaganą wartość minimalną (47 lokali mieszkalnych). Warunki wypłaty
dodatkowego wynagrodzenia zostały określone w § 9 Istotnych Postanowień
Umownych.

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
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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.

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 026-045588
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

Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

27/11/2017
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
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

Autorska Pracownia Architektoniczna Hanna i Marek Bieńkowscy 
ul. Palmowa 10 
Chyby 
62-081 
Polska 
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Najtańsza oferta: 90 774.00 PLN / Najdroższa oferta: 367 770.00 PLN brana pod
uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17A 
Warszawa 
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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:

28/11/2017


