
Znak sprawy: DR.202.43.2020
Poznań,  28.10.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:  Opracowanie  dokumentacji  technicznej  oraz  wykonanie  na  jej  podstawie  robót
budowlanych polegających na:

Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Dworca  Autobusowego Śródka.

Montażu ogrzewania elektrycznego pomieszczeń dworca i oświetlenia peronów.

Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu: 28.10.2020 r.

Przedmiot zamówienia:  

1) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U,
Dokumentacji Projektowej tj. 
a) wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej,

b) opracowanie projektu ogrzewania pomieszczeń dworca wraz z lokalizacją grzejników 
( panele podczerwieni) ,

c) zaprojektowanie i montaż nowego WLZ do rozdzielnicy głównej,

d) opracowanie projektu oświetlenia peronów i placu manewrowego,

e) wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej,

f) opracowanie projektu zmiany systemu ogrzewania c.w.u. na bojlery elektryczne,

g)  kosztorysu  ofertowego  oraz  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,
zwanego  dalej  STWiOR,  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  zwanego  dalej  Plan
BIOZ,

2) uzyskanie wszelkich uzgodnień, postanowień,  opinii,  ekspertyz  oraz innych aktów lub
dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy,
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3) pełnienie Nadzoru Autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w
zakresie sporządzonej Dokumentacji, 

4) kompleksowe  wykonanie,  zgodnie  z  wykonaną  i  zatwierdzoną  przez  Zamawiającego
kompletną Dokumentacji Projektowej, robót nią objętych 

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją i oznakowaniem.

Rodzaj zamówienia:  Robota budowlana 

Zamawiający: Zarząd Komunalnych Zasobów  Lokalowych sp. z o.o.  ul. Matejki 57, 60-770

Poznań,  tel. (0-61) 415 8800 fax.  (0-61) 415 8809

Dopuszczalność składania oferty częściowej: NIE

Termin

1) W zakresie wykonania Dokumentacji Projektowej oraz uzyskania Pozwoleń:

W zakresie wykonania Dokumentacji  –  w terminie  4  tygodni  na opracowanie  Dokumentacji
licząc  od  dnia  zawarcia  Umowy,  z  zastrzeżeniem,  iż  termin  na  złożenie  Zamawiającemu
Dokumentacji wynosi 3 tygodnie od dnia zawarcia Umowy. 

2) W zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego – przez cały okres wykonywania robót objętych
Dokumentacją, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 

3)W zakresie wykonania robót – do 15 grudnia, z zastrzeżeniem, że termin na zgłoszenie 
zakończenia robót wynosi 1 tydzień przed upływem terminu na wykonanie robót

Kryterium oceny ofert:  cena brutto -  100%

Sposób uzyskania Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania w pliku poniżej

Termin i miejsce składania i otwarcia ofert - Ofertę należy złożyć do dnia 03. 11. 2020 r.  

godz.  13:00  w  siedzibie  Zamawiającego  przy

ul. Matejki 57 - Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1.

Osobami  uprawnionymi  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  są:  Michał  Kegel  i  Dawid

Moliński

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi:

Moliński Dawid
tel. 614158889
e-mail: dawmol@zkzl.poznan.pl
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