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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269268-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2019/S 110-269268

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Aquanet S.A. oraz Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich reprezentowani przez Inwestora Zastępczego:
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bittner Dobak
Tel.:  +48 614158800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 614158809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Administracja samorządowa oraz podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan i układu drogowego dla projektowanego osiedla przy ul.
Darzyborskiej w Poznaniu
Numer referencyjny: DOA.200.21/2018

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
www.zkzl.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami, a nadto
2) Sporządzenie dokumentacji projektowej układu drogowego, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, kanału
technologicznego i zieleni na terenie projektowanych osiedli mieszkaniowych – komunalnego i socjalnego przy
ulicy Darzyborskiej w Poznaniu.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 389 500.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

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

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1. na rzecz Aquanet:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami
na terenie projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu, zwanej
dalej,,Dokumentacją Aquanet” – szczegółowy zakres dokumentacji projektowej i wytycznych do projektowania
zawiera załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umownych (dalej jako IPU),
2) uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do realizacji inwestycji opisanej w pkt. 1
powyżej, zwanych dalej,,Pozwoleniami Aquanet”
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja objętą Dokumentacją Aquanet przez cały okres jej realizacji,
2. na rzecz ZDM:
1) sporządzenie dokumentacji projektowej układu drogowego, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, kanału
technologicznego i zieleni na terenie projektowanych osiedli mieszkaniowych – komunalnego i socjalnego
przy ulicy Darzyborskiej w Poznaniu, zwaną dalej ,,Dokumentacją ZDM” – szczegółowy zakres dokumentacji
projektowej i wytycznych do projektowania znajduje się w załączniku nr 2 do IPU,
2) uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do realizacji inwestycji opisanej w pkt. 1
powyżej, zwanych dalej,,Pozwoleniami ZDM” – szczegółowy zakres niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień
zawiera załącznik nr 2 do IPU,
3) pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją objętą Dokumentacją ZDM przez cały okres jej realizacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania:
— dla Aquanet-sporządz. Dokumentacji wraz z uzyskaniem Pozwoleń: 12 m-cy od dnia zawarcia Umowy,
z zastrz., iż złożenie Zamawiającemu Dokumentacji powinno nastąpić w terminie 11 m-cy od dnia zawarcia
Umowy,
— dla ZDM-sporządz. Dokumentacji wraz z uzyskaniem Pozwoleń:16 m-cy od dnia zawarcia Umowy, z zastrz.,
iż złożenie Zamawiającemu Dokumentacji w ciągu 15 m-cy od dnia zaw. Umowy

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 235-537619

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod-kan i układu drogowego dla projektowanego osiedla przy ul.
Darzyborskiej w Poznaniu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Jerzy Mejziński Biuro Realizacji Inwestycji "BUDMEX"
ul. Konwaliowa 17
Czerwonak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537619-2018:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S110
10/06/2019
269268-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 4 / 4

10/06/2019 S110
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 4

62-004
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 589 748.78 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 479 085.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom część prac w postaci projektowania z zakresu branży drogowej
oraz branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoenergetycznych, a także z
zakresu branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Kryteria oceny ofert:
a) Cena brutto oferty – 60 %.
b) Okres gwarancji na dokumentację projektową w miesiącach – 40 %.

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:
06/06/2019


