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Polska-Poznań: Usługi naprawcze i konserwacyjne

2019/S 144-355383

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

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

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży
stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej w podziale na 2 części
Numer referencyjny: DOA.200.11/2019

II.1.2) Główny kod CPV

50000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i
usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej, przez co
rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług
zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się w tych
budynkach, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów
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Lokalowych Sp. z o.o. oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp. z o.o.
Zakres prac obejmuje: Szczegółowy zakres konserwacji będących przedmiotem
zamówienia został określony w załączniku nr 1 do istotnych postanowień umownych.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 304 270.20 PLN
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

POK nr 4
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

98390000
45440000
45421100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i
usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej, przez co
rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług
zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się w tych
budynkach, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o. oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp. z o.o.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto – waga kryterium 80 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

POK nr 5
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

98390000
45440000
45421100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań, POLSKA
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i
usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej, przez co
rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości w zakresie wykonywania usług
zapewniających stałe utrzymanie budynków oraz lokali znajdujących się w tych
budynkach, zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o. oraz lokali gminnych, znajdujących się w budynkach wspólnot
mieszkaniowych będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp. z o.o.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto – waga kryterium 80 pkt.
Kryterium nr 2 – Wskaźnik upustu – waga kryterium 20 pkt.

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: 2019/S 078-186832
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

Część nr: 1
Nazwa:

POK nr 4
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

24/07/2019
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:186832-2019:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Martel Serwis Sp. z o.o.
Poznań
61-448
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 152 135.10 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

POK nr 5
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

24/07/2019
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Martel Serwis Sp. z o.o.
Poznań
61-448
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 152 135.10 PLN
V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
oraz 24 ust. 5 ustawy. 15.4. Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty Wykonawca
dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej
zwanego „jednolitym dokumentem” - JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca
przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD
lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest
do złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. JEDZ wraz z instrukcją jego wypełnienia będzie dostępny na stronie
platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/p
n/zkzl_poznan

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan


29.07.2019 Usługi - 355383-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355383-2019:TEXT:PL:HTML 5/5

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy, Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 6 do
SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert
wadium w kwocie 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych 00/100) na każdą część
zamówienia, na którą składa ofertę. W przypadku składania oferty na więcej niż 1
część zamówienia kwoty wadium należy zsumować. Wadium może być wniesione w
formach określonych w art. 45 Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie
na nieoprocentowane konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000
0023 4950 8511. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu
Tego samego rodzaju usług będących przedmiotem zamówienia do 50 % wartości
zamówienia podstawowego. W przypadku podmiotów występujących wspólnie
wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w pkt 15.4, 15.5,
15.8, 15.9 dla każdego z podmiotów określonych w umowie regulującej współpracę
podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt. 13 SIWZ, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
15.8, 15.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 15.8 przedkłada
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.

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:

24/07/2019


