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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204333-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 090-204333

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz: Gminy Miasta Gdańska GIWK oraz PSG
Sp. z o.o.
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.:  +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl 
Faks:  +48 583205105
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z
zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa
Numer referencyjny: I/PNE/011/2018/TK

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg
i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul.
Wierzbowa w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem
w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Zakres szczegółowy zadania. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca
postojowe, wyspy, progi, dostosowanie wejść do budynków itp.):
2.1. ul. Przyokopowa ok. 137 m, ul. Polna ok. 82 m, ul. Wierzbowa ok. 75 m, z uwzględnieniem skrzyżowań;
2.2. rewaloryzacja zieleni oraz urządzenie elementów małej architektury;
2.3. budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej;
2.4. budowa monitoringu wizyjnego;
2.5. modernizacja oświetlenia ulicznego.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 280 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1.1. ul. Przyokopowa, dł. ok. 137 m.;
Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy, progi,
dostosowanie wejść do budynków itp.);
b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m.in.:
— przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
— przebudowa sieci gazowej;
c) rewaloryzacja zieleni oraz urządzenie elementów małej architektury;
d) budowa monitoringu wizyjnego;
e) modernizacja oświetlenia ulicznego.
3.2. ul. Polna, dł. ok. 82 m.;
Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy, progi,
dostosowanie wejść do budynków itp.);
b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m.in.:
— przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
— przebudowa sieci gazowej;
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c) rewaloryzacja zieleni oraz urządzenie elementów małej architektury;
d) budowa monitoringu wizyjnego;
e) modernizacja oświetlenia ulicznego.
3.3. ul. Wierzbowa, dł. ok. 75 m.;
Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:
a) przebudowa infrastruktury drogowej (nawierzchnie ulic, chodniki, miejsca postojowe, wyspy, progi,
dostosowanie wejść do budynków itp.);
b) przebudowa infrastruktury podziemnej w tym m.in.:
— przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
— przebudowa sieci gazowej;
c) rewaloryzacja zieleni oraz urządzenie elementów małej architektury;
d) budowa monitoringu wizyjnego;
e) modernizacja oświetlenia ulicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru każdej z części
dokumentacji projektowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
- wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru
Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 012-023053

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:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23053-2018:TEXT:PL:HTML
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Opracowanie dok. proj. na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/04/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Highway Sp. z o.o.
ul. Złota 20
Banino
80-297
Polska
Tel.:  +48 587100593
E-mail: biuro@highwaybp.pl 
Kod NUTS: PL634
Adres internetowy: http://highwaybp.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 280 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dział VI Pzp.

mailto:biuro@highwaybp.pl
http://highwaybp.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

