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Usługi - 315809-2018

20/07/2018    S138    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
I. II. IV. V. VI.

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego

2018/S 138-315809

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

 
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:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku w
Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A
Numer referencyjny: DOA.200.9/2018

II.1.2) Główny kod CPV

71220000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji budynku wraz z uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, uzgodnień,
pozwoleń dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci cieplnej
usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A.

II.1.6) Informacje o częściach

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl?subject=TED
http://www.zkzl.poznan.pl/
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
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:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem, decyzji, uzgodnień, pozwoleń dla zadania
inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
podłączeniem budynku do miejskiej sieci cieplnej usytuowanego w Poznaniu przy ul.
Naramowickiej 144A.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiot Umowy w zakresie dokumentacji projektowej ma składać się z:
1) Projektu budowano-wykonawczego,
2) Ekspertyzy technicznej w zakresie p-poż wraz z uzyskaniem stosownych
odstępstw od Komendanta Straży Pożarnej,
3) Przedmiaru robót,
4) Kosztorysu inwestorskiego,
5) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
6) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
7) Innych opracowań niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
8) Przygotowanego wniosku na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót
budowlanych do właściwego organu.
Przedmiot Umowy w zakresie wykonania prac modernizacyjnych, uwzględnia:
1) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego z uprzednią ich naprawą
oraz ścian wewnętrznych (naprawa pęknięć, zarysowań, naprawa gzymsów,
uzupełnienie tynków, wymiana parapetów zewnętrznych itp.),
2) Wymianę pokrycia dachu z wymianą rynien rur spustowych i obróbek blacharskich,
wyłazów dachowych wraz z drabinami oraz częściową wymianą elementów
konstrukcyjnych dachu będących w złym stanie technicznym i uporządkowanie
przewodów kominowych z ewentualną ich dobudową,
3) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku,
4) Wykonanie drenażu wokół budynku z podłączeniem do kanalizacji burzowej,
5) Wymianę istniejących okien szynkowych, drewnianych w budynku mieszkalnym na
zespole, jednoramowe o wsp. Dla nowej stolarki 0,900 W/(m2*K),
6) Wymianę drzwi zewnętrznych budynku mieszkalnego – wsp. dla nowej stolarki
1,300 W/(m2*K),
7) Modernizację części wspólnych – klatek schodowych w budynku mieszkalnym,
8) Wymianę instalacji elektrycznej części wspólnej z uwzględnieniem odrębnego
obwodu elektrycznego na
Potrzeby węzła i w poszczególnych lokalach mieszkalnych,
9) Wymianę przyłącza kanalizacyjnego i zimnej wody dla budynku oraz wymiana
pionów i poziomów instalacji wod- kan wraz z instalacja w lokalach mieszkalnych
części wspólnych i poszczególnych lokalach mieszkalnych,
10) Doprowadzenie do lokali mieszkalnych cieplej wody użytkowej z projektowanego
węzła cieplnego,
11) Rozprowadzenie układu instalacji centralnego ogrzewania w lokalach
mieszkalnych podłączeniem do ww. instalacji lokali, które nie posiadają takiej
instalacji,
12) Modernizację pomieszczenia kotłowni gazowej dla projektowanego węzła
cieplnego (nawiew, wywiew, instalacja kanalizacyjna itp.), demontaż istniejących
systemów ogrzewań lokali mieszkalnych,
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

13) Remont opaski betonowej i uporządkowanie terenu wokół budynku mieszkalnego
(podejścia do budynku, śmietniki, elementy małej architektury),
14) W ramach zamówienia na etapie opracowań projektowych należy dokonać
wszelkich uzgodnień funkcjonalnych i materiałowych z Zamawiającym.
Zakres wytycznych do projektu został opisany w załączniku nr 1 do Umowy określony
jako PFU (załącznik nr 8 do SIWZ).

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

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.
Kryteria oceny ofert:
I. Cena oferty – 95 %
II. Termin wykonania dokumentacji – 5 %

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy Pzp Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie
informacyjne nr 2018/S 034-073993 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 123-279751
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:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku w
Poznaniu przy ul. Naramowickiej 144A
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

VI.3) Informacje dodatkowe:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:073993-2018:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279751-2018:TEXT:PL:HTML
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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:

16/07/2018


