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Ogłoszenie nr 500305831-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul.
Rawickiej 51 w Poznaniu 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 639076-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.84/2018

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, stanowiącego
załącznik nr 9 do SIWZ,, dokumentacji technicznej na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Rawickiej 51 w
Poznaniu - zwanej dalej Dokumentacją, 2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę obejmującej wykonanie remontu, na podstawie
wykonanej Dokumentacji, a także wszelkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz i decyzji oraz innych
aktów niezbędnych do wykonania prac remontowych, będących przedmiotem Umowy, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją
przedmiotu Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, 4) wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową budynku
przy ul. Rawickiej 51 w Poznaniu obejmujących w szczególności: • rozbiórkę części ogrodzenia od strony ulicy Rawickiej, • przebudowę
istniejącego przyłącza gazowego, • budowę miejsc postojowych od strony ulicy Rawickiej, • budowę nowego ogrodzenia, jako kontynuacji
elewacji frontowej, • rozbiórkę schodów zewnętrznych od strony ogrodu, • przebudowę istniejącego budynku, • remont wewnętrznych
instalacji wodno-kanalizacyjnych, • remont wewnętrznej instalacji elektrycznej, • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, •
przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wymianą kotła gazowego, • modernizację przyłącza oraz wewnętrznej sieci kanalizacji
ogólnospławnej D150, znajdującej się na terenie nieruchomości, objętej inwestycją, • rozbudowę istniejącego budynku o klatkę schodową, •
budowę szybu windowego, zapewniającego możliwość zatrzymywania się na czterech poziomach: poziomie piwnicy, poziomie terenu,
pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz drugiej kondygnacji nadziemnej, • dostawę i montaż dźwigu osobowego, zapewniającego dostęp
osobom niepełnosprawnym, • rozbudowę budynku o niepodpiwniczoną część o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w której znajdować się
będą toalety i sale zajęciowe, • sporządzenie projektu budowlanego zamiennego oraz uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w
przypadku wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji okoliczności, które spowodują istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, • przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań, potwierdzonych
protokołami, • przygotowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia budowy, •
zapewnienie objęcia kierownictwa budowy, a w razie konieczności także kierownictwa robót, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
budowlane i będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. 5) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile
będzie to konieczne) lub uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia zakończenia robót i braku sprzeciwu właściwego organu
administracji publicznej na rozpoczęcie użytkowania budynku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

 
Dodatkowe kody CPV: 45260000-7, 45443000-4, 45453000-7, 45310000-3, 45233250-6, 45313000-4, 71220000-6, 71248000-8,
71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 550000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 



21.12.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/18ab61a1-ca71-41b4-ac94-4fd7b6304a08 2/3

nie
 
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnię Rzemieślniczą Zdunów Usług Budowlanych i Produkcji Różnej 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Słowiańska 53C 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 836400 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 836400 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 836400 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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Drukuj


