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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68299-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 031-068299

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 dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
ul. Opolskiej w Poznaniu
Numer referencyjny: DI-340-95/2017

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

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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Wykonanie dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
niezbędną do prawidłowej ich eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzna, drogami, chodnikami i małą
architekturą przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 349 900.00 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: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z niezbędną do prawidłowej ich eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzna, drogami, chodnikami i
małą architekturą przy ul. Opolskiej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie koncepcji
usytuowania budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na nieruchomości
położonej przy ul. Opolskiej dz. nr 106/9, 106/10, 106/11, ark. 32, oraz usytuowania zbiornika retencyjnego
(parku zalewowego) wód opadowych na dz. nr 12/33 ark. 33 obręb Dębiec w rejonie cieku Górczynka.
Opracowana koncepcja winna być zgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (dalej jako mpzp) i wytycznymi do dokumentacji projektowej – zał. nr 7 do SIWZ; 2) po
akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji technicznej
dla wybudowania komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, niepodpiwniczonych wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi i małą architekturą,
sieciami i przyłączami wod – kan – kd, drogami publicznymi oznaczonymi w mpzp 1KD-Dxr, 2KD-D, 3KD-
D w Poznaniu przy ulicy Opolskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 106/9, 106/10 i 106/11 ark. 32,

obręb Dębiec (60) o łącznej powierzchni 32.463,00 m2 ze zbiornikiem retencyjnym dla wód opadowych na
działce 12/32 ark. 33 (teren oznaczony w mpzp symbolem ZP/WS/K) z poprowadzeniem sieci kanalizacyjnej
deszczowej pod ulicą Opolską (w pasie pomiędzy 2KD-D i 3KD-L) i dalej w pasie 3KD-L. Koncepcja oraz
dokumentacja określona w pkt 2) zwane są dalej Dokumentacją – szczegółowe wytyczne dotyczące
opracowania zakresu zawarte zostały w załączniku nr 7 do SIWZ; 3) aktualizacja już wydanych bądź uzyskanie
w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia mediów dla projektowanych budynków; 4)
uzyskanie map do celów projektowych; 5) uzyskanie dla opracowanej dokumentacji technicznej akceptacji
Zamawiającego oraz wszystkich opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa (w tym także ewentualnej
decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno – prawnego), które okażą się niezbędne do realizacji Inwestycji.
6) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo
budowlane; 7) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów 8)
koordynację projektów przyłączy mediów 9) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji Inwestycji,
której dotyczy przedmiot umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 215-446998

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/02/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 9
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
Krzysztof Janus ARCHIMEDIA Pracownia Architektoniczna – Architekci & Inżynierowie
ul. Święciańska 6
Poznań
61-132

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45588-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446998-2017:TEXT:PL:HTML
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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: 850 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 349 900.00 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
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:
13/02/2018


