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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401543-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 177-401543

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Poznań reprezentowane przez 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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych
położonych w Poznaniu w podziale na 11 części
Numer referencyjny: DOA.200.13/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu znajdujących
się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024, w podziale na 11 części:
1) Budynek przy ul. Rybaki 16
2) Budynek przy ul. Małeckiego 17
3) Budynek przy ul. Fabrycznej 2
4) Budynek przy ul. Fabrycznej 2A
5) Budynek przy ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9
6) Budynek przy ul. Kościuszki 80
7) Budynek przy ul. Ratajczaka 45
8) Budynek przy ul. Bydgoskiej 4C
9) Budynek przy ul. Przemysłowej 48
10) Budynek przy ul. Przemysłowej 27-27A
11) Budynek przy ul. Zeylanda 5
Opis przedmiotu zamówienia zawierają Programy Funkcjonalno-Użytkowe dostępne w wersji elektronicznej na
stronie Zamawiającego www.zkzl.poznan.pl.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Rybaki 16
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Rybaki
16, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,

www.zkzl.poznan.pl
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c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Małeckiego 17
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. ul.
Małeckiego 17, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
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b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Fabrycznej 2
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Fabrycznej 2, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
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a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Fabrycznej 2A
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Fabrycznej 2A, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
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Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu przy ul.
Królowej Jadwigi 52, 54, 54A/ Łąkowa 9, znajdujących się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Kościuszki 80
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Kościuszki 80, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Ratajczaka 45
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Ratajczaka 45, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Bydgoskiej 4C
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Bydgoskiej 4C, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Przemysłowej 48
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71222000
71240000
71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Przemysłowej 48, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Przemysłowej 27-27A
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
71520000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Przemysłowej 27-27A, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia:6 tyg.na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek przy ul. Zeylanda 5
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71221000
71240000
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71520000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia zwanym dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” jest opracowanie dokumentacji projektowej
na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul.
Zeylanda 5, znajdującego się w budżecie Miasta Poznania pod pozycją GN/P/024.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku (w tym sporządzenie kosztorysów
inwestorskich, przedmiarów, STWiORB, BIOZ),
b) Opracowanie programu prac konserwatorskich, ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego
oraz wizualizacji budynku po wykonanych pracach modernizacyjnych,
c) Uzyskanie wszelkich, niezbędnych pozwoleń decyzji i uzgodnień, protokołów (w tym pozwolenia na budowę,
pozwolenia konserwatorskiego),
d) Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji prac.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 98
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 tyg. na opracowanie Dokumentacji Projektowej licząc od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, iż termin na złożenie Zamawiającemu Dok. Projektowej wynosi 4 tygodnie
od dnia zawarcia Umowy oraz 8 tygodni od dnia podpisania protokołu kwalifikacji Dok. Projektowej z adnotacją
„bez zastrzeżeń” na uzyskanie Pozwoleń, nie później jednak niż do 19.2.2019 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie formułuje żadnego wymagania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku złożenia oferty na części 1-11:
— wykazał że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał min. dwie
usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na remont, przebudowę, modernizację lub
termomodernizację budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego wpisanego do
rejestru zabytków bądź znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą (w tym wysokość kar
umownych oraz przewidywane zmiany umowy) stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach i na warunkach określonych w paragrafie 10
Istotnych Postanowień Umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/10/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
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Siedziba Zamawiającego (ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, POLSKA) na sali konferencyjnej na 3 piętrze.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia winien przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 12 SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 33
600,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy zł 00/100), w tym dla części:
1) dla części I ul. Rybaki 16 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
2) dla części II ul. Małeckiego 17 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
3) dla części III ul. Fabryczna 2 – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
4) dla części IV ul. Fabryczna 2A – 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta zł 00/100),
5) dla części V ul. Królowej Jadwigi 52,54,54A/Łąkowa 9 – 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset zł
00/100),
6) dla części VI ul. Kościuszki 80 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100),
7) dla części VII ul. Ratajczaka 45 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
8) dla części VIII ul. Bydgoska 4C – 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100),
9) dla części IX ul. Przemysłowa 48 – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
10) dla części X ul. Przemysłowa 27-27A – 2 400,00 PLN (słownie dwa tysiące czterysta zł 00/100),
11) dla części XI ul. Zeylanda 5 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł 00/100).
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w kwocie będącej sumą wadiów
dla poszczególnych zadań, na które jest składana oferta.
Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 Ustawy.
Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na nieoprocentowane rachunek bankowy numer: ING Bank Śląski
07 1050 1520 1000 0023 4950 8511.
3) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.

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:
12/09/2018


