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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18633-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi architektoniczne i podobne
2018/S 010-018633

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 na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m2 na lokale użytkowe (podział istniejącej
powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera.
Numer referencyjny: DI-341-94/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m2 na lokale użytkowe (podział istniejącej
powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera w Poznaniu
oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie
wielowariantowej koncepcji (min. 3 różne warianty) podziału istniejącej powierzchni na mniejsze lokale
użytkowe. Opracowana koncepcja winna być zgodna z warunkami określonymi w wytycznych– zał. nr 7 do
SIWZ; 2) po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
(projekt, kosztorysy, przedmiary oraz STWiOR) wraz z wykonaniem wizualizacji zgodnie z wytycznymi,
stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień,
pozwoleń i decyzji, które okażą się niezbędne do realizacji prac w lokalu, 4) pełnienie nadzoru autorskiego
przez cały okres realizacji prac, której dotyczy opracowana dokumentacja.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:

Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m2 na lokale użytkowe (podział istniejącej
powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera w Poznaniu
oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie
wielowariantowej koncepcji (min. 3 różne warianty) podziału istniejącej powierzchni na mniejsze lokale
użytkowe. Opracowana koncepcja winna być zgodna z warunkami określonymi w wytycznych– zał. nr 7 do
SIWZ; 2) po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej
(projekt, kosztorysy, przedmiary oraz STWiOR) wraz z wykonaniem wizualizacji zgodnie z wytycznymi,
stanowiącymi załącznik nr 7 do SIWZ; 3) uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień,
pozwoleń i decyzji, które okażą się niezbędne do realizacji prac w lokalu, 4) pełnienie nadzoru autorskiego
przez cały okres realizacji prac, której dotyczy opracowana dokumentacja.

A. Wykonanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m2 na lokale użytkowe: 1) wykonanie
koncepcji zgodnie z wytycznymi opisanymi w niniejszej SIWZ oraz wytycznych i przedstawienie jej do akceptacji
Zamawiającemu, Zamawiający wymaga przedstawienia minimum 3 różnych wariantów podziału lokalu na
mniejsze. Wybrany zostanie jeden wariant i po zaakceptowaniu zostanie przyjęty do realizacji projektów
branżowych,
2) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej zawierającej w szczególności
następujące elementy składowe: a) projekt architektoniczny, b) projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej wodnej
i kanalizacyjnej, c) projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, d) projekt rozprowadzenia
instalacji wentylacji i klimatyzacji, e) kosztorysy inwestorskie (Wykonawca w trakcie obowiązywania gwarancji
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zobowiązany jest do dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez
Zamawiającego), f) przedmiary robót, g) specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB), h) wizualizację. Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych decyzji w tym także
ewentualnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwoleń, uzgodnień branżowych, w tym uzgodnienie
dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ppoż. oraz Inspekcją Sanitarną, a także wszelkich innych decyzji,
pozwoleń, opinii i uzgodnień, jakie okażą się niezbędne dla realizacji prac, których dotyczy dokumentacja,
której wykonanie stanowi przedmiot Zamówienia D. Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane w pełnym zakresie, w tym w szczególności: a) Stwierdzanie zgodności realizacji
prac z opracowaną dokumentacją projektową, decyzją pozwolenia na budowę o ile zostanie wydana,
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz zasadami wiedzy technicznej; b)
Zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru autorskiego. W skład
zespołu sprawującego nadzór autorski wchodzić musi co najmniej jeden projektant z niżej wymienionych
branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych, a także teletechnicznych, c) Wyjaśniania wszelkich wątpliwości
dotyczących zastosowanych w dokumentacji projektowej rozwiązań – bezzwłocznie, lecz w terminie nie
dłuższym niż 3 dni od dnia ich zgłoszenia. Ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w
tym sporządzanie niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja
na terenie robót będzie tego wymagała – w terminie ustalonym pomiędzy stronami. d) Bieżące uczestnictwo w
procesie realizacji robót. e) Udział w odbiorach technicznych oraz w odbiorze końcowym.

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
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto– waga kryterium 90 pkt. Kryterium nr 2 – Termin wykonania – waga
kryterium 10 pkt.

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.

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45588-2017:TEXT:PL:HTML
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 210-436306

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:

Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m2 na lokale użytkowe (podział istniejącej
powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
11/01/2018

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
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)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 30 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 23 900.00 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
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436306-2017:TEXT:PL:HTML
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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:
12/01/2018


