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Usługi - 235749-2018

01/06/2018    S103    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
I. II. IV. V. VI.

Polska-Poznań: Usługi nadzoru budowlanego

2018/S 103-235749

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: Justyna Bittner Dobak 
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) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na
termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych przy ul.
Drzymały 7; 9; 10; 12; 13; 14 w Poznaniu
Numer referencyjny: DOA.200.4/2018

II.1.2) Główny kod CPV

71520000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wskazanych branżach (konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych) nad robotami budowlanymi
polegającymi na termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych
położonych przy ul. Drzymały 7; 9; 10; 12; 13; 14 w Poznaniu.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl?subject=TED
http://www.zkzl.poznan.pl/


4.06.2018 Usługi - 235749-2018 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:235749-2018:TEXT:PL:HTML 2/4

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta: 26 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 60 270.00 PLN brana pod
uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

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

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje w szczególności:
1) Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, zgodnie
zprzepisami ustawy Prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa
w branżach:
a) konstrukcyjno-budowlanej;
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych,
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
2) Reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót poprzez sprawowanie kontroli
zgodności realizacji termomodernizacji stanowiącej przedmiot zamówienia Z
projektem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) Egzekwowanie od Generalnego Wykonawcy termomodernizacji realizacji wszystkich
warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą;
4) Weryfikacja opracowanego projektu budowlanego i wykonawczego wraz Z
wnioskiem o naniesienie zmian, poprawek oraz propozycji rozwiązań technicznych
dla realizowanych robót;
5) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i użytych wyrobów
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, o parametrach nie
odpowiadających tym, które są określone w dokumentacji projektowej, sprawdzanie
posiadania przez Generalnego Wykonawcę termomodernizacji odpowiednich
Dokumentów (atestów, świadectw jakości i wyników badań) dotyczących materiałów i
urządzeń. Kontrola sposobu składowania materiałów, wyrobów i urządzeń.
Zatwierdzanie przedkładanych próbek wszelkich materiałów i urządzeń
dostarczonych zgodnie z umową z Generalnym Wykonawcą;
6) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach, pomiarach, testach instalacji i odbiorach technicznych;
7) Uczestnictwo i czynny udział w odbiorach końcowych robót budowlanych oraz
nadzór nad przygotowaniem dokumentów odpowiednich branż przez Generalnego
Wykonawcę do ich przeprowadzenia;
8) Kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego
wykonania robót. Potwierdzanie swojej obecności na placu budowy stosownym
wpisem w dzienniku budowy;
9) Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót wraz z potwierdzaniem usunięcia wad I
usterek, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń robót
budowlanych;
10) Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót budowlanych i ich
finansowaniem zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi zadania. Kontrola
zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich
wykonania, sygnalizowanie potencjalnych opóźnień;
11) Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p.
pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska naturalnego przez
wszystkich uczestników procesu realizacji robót. Wyegzekwowanie Od Generalnego
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Wykonawcy termomodernizacji bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych,
terenu robót wraz z zapleczem oraz każdego innego terenu, na którym prowadzone
będą prace;
12) Stałe uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, technicznych, problemowych I
innych, organizowanych przez wszystkie strony, w przypadku zaistnienia takiej
konieczności sporządzanie z nich protokołów (w terminie 3 dni od dnia
narady/spotkania), przekazywanie ww. protokołów do akceptacji uczestników narad.
Zatwierdzone protokoły są wiążące dla stron, kopie protokołów przekazywane będą
wszystkim uczestnikom tych narad;
13) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia
nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających
odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących
prowadzonych robót budowlanych i dowodów

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

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 2018/S 034-074001 z dnia 17.2.2018 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: 2018/S 063-140067
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

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na
termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych przy ul.
Drzymały 7; 9; 10; 12; 13; 14 w Poznaniu
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

28/05/2018

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:074001-2018:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140067-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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

Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko 
ul. Grunwaldzka 80 m 1 
Poznań 
60-311 
Polska 
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

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

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 26 000.00 PLN
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 
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:

29/05/2018


