
Ogłoszenie nr 510025624-N-2020 z dnia 12-02-2020 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Przedmiotem Zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym w

Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi.

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: 501973-N-2020

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

Numer ogłoszenia: 540012677-N-2020

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:
Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni

gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami

budowlano – remontowymi.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DOA.201.2.2020

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:

1.Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o., c.w.u kotłowni

gazowej w budynku mieszkalnym w Poznaniu ul. Grunwaldzkiej 252A wraz z innymi robotami

budowlano – remontowymi, w szczególności: 1)opracowanie na podstawie Programu

Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj.

projekt budowlany, wykonawczy, STWiOR na wykonanie kotłowni gazowej, instalacji gazowej
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z rozprowadzeniem C.O. i C.W.U. w budynku mieszkalnym w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej

252A wraz z innymi robotami budowlano – remontowymi, zwanej dalej „Dokumentacją”,

2)uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń,

postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania

robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”, 3)pełnienie nadzoru

autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej

Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim” 4)realizacja robót budowlanych na

podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji, 5)wykonanie

dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych

zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania budynku.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 42515000-9

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45400000-1, 71320000-7,

71700000-5

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:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą

Zamawiający może 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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