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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510121601-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Termomodernizacja budynku komunalnego
położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30
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: 546648-N-2019
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, 60-770 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:
Termomodernizacja budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30
Numer referencyjny
DOA.201.24/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień
niezbędnych do realizacji termomodernizacji budynku komunalnego położonego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 30, w zakresie robót
polegających na: a) wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zwanej dalej „DOKUMENTACJĄ”, b) uzyskaniu na podstawie
wykonanej DOKUMENTACJI, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów
niezbędnych do wykonania robót, zwanych dalej „Pozwoleniami”, c) pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy w
zakresie sporządzonej DOKUMENTACJI, d) modernizacji przegród: ścian zewnętrznych, dachu, stolarki okiennej, e) modernizacji instalacji
ciepłej wody użytkowej, f) modernizacji instalacji grzewczej, g) dostawie, montażu i uruchomieniu dwufunkcyjnego węzła cieplnego, h)
modernizacji instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach, i) wykonaniu lub wymianie wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji
kanalizacyjnej, j) modernizacji instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, instalacji domofonowej, teletechnicznej, k) modernizacji
wewnętrznej klatki schodowej, schodów zewnętrznych, l) modernizacji części wspólnych piwnic, studzienek okien piwnicznych, chodnika,
opaski wokół budynku, m) wykonaniu prac wykończeniowych budynku, n) wykonaniu innych robót budowlanych. Opis przedmiotu
zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, zwany dalej PF-U dostępny w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego
www.zkzl.poznan.pl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 71220000-6

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
zgodnie z art. 93 ust.1 pkt.4 Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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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