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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224064-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 098-224064

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
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 adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z
zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego
Numer referencyjny: I/PNE/023/2018/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. Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1)
- Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 w Gdańsku wraz z
zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego z jednoczesnym
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze
Starym Przedmieściem w Gdańsku"
2. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować dokumentację projektową obejmującą:
1) Adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 - działka 289, 290 obręb 100;
2) Zagospodarowanie terenu - działka nr 287 obręb 100.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 69 000.00 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. Zakres przedmiotowy zamówienia.
1) Adaptacja budynku ma na celu dostosowanie do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego
(Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r. w sprawie wymagań lokalowych
i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, Dz.U.
z dnia 16.10.2015 r. Poz. 1630), w tym do potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych oraz
wsparcia psychologiczno - pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.
2) Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ok. 400 m2. Prace adaptacyjno - remontowe będą obejmowały:
a) Remont pomieszczeń budynku w celu dostosowania dla nowych potrzeb prowadzenia działalności
społecznej wraz z montażem wyposażenia;
b) Osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych budynku wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wód
opadowych do kanalizacji deszczowej - pod warunkiem wykazania takiej konieczności w przeprowadzonej
inwentaryzacji obiektu
c) Podłączenie budynku do sieci CO;
d) Wymianę stolarki drzwiowej;
e) Wyrównanie poziomu posadzki wraz z wykończeniem,
f) Wyposażenie budynku w windę;
g) Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
h) Dostosowanie wejścia do budynku poprzez działkę nr 289 i 290 obręb 100, eliminując obecną konieczność
przejścia przez działkę prywatną nr 284 obręb 100;
i) Zaprojektowanie dojścia wraz z oświetleniem z budynku przy
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Ul. Królikarnia 13 na teren sąsiedni przez działkę nr 288 obręb 100 (własność TBS Motława) łączące oba
tereny - Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło rozmowy z Wydziałem Skarbu Urzędu Miasta Gdańska na temat
wydzielenia gruntu na działce nr 288 obręb 100 na ciąg pieszy.
3) W ramach zamówienia należy wykonać:
a) dokumentację fotograficzną obiektów i wizualizację projektową, z możliwością ich zamieszczenia na stronie
internetowej Miasta Gdańska, DRMG i BRG - uzgodnioną z Zespołem ds. Komunikacji Społecznej Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdańska;
b) Ocenę stanu technicznego obiektu;
c) Inwentaryzację terenu, zieleni, instalacji, przyłączy i obiektu w niezbędnym zakresie dla celów projektowych;
d) Orzeczenia techniczne (lub ekspertyzy) niezbędne do uzyskania odstępstw od obowiązujących warunków
technicznych wraz z uzyskaniem decyzji o uzyskaniu odstępstw;
e) Ekspertyza mykologiczno-budowlana ścian fundamentowych, fundamentów, muru wraz z ekspertyzą
konstrukcyjną;
f) Ekspertyzy kominiarskiej;
g) Badań geotechnicznych i geologicznych podłoża gruntowego wraz z odkrywkami fundamentów;
h) Projekt koncepcyjny;
i) Projekt budowlany;
j) projekty wykonawcze w układzie branżowym;
k) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
l) Przedmiary w układzie branżowym;
m) kosztorysy inwestorskie w układzie branżowym wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK).
4) Działka w sąsiedztwie budynku, która jest objęta zagospodarowaniem terenu, obecnie jest wykorzystywana
jako teren zielony z częściową funkcją parkingową. Zagospodarowanie obejmuje:
a) Instalacja małej architektury w tym wyposażenie w niewielki podest sceniczny z zadaszeniem wraz z
oświetleniem scenicznym na cele prowadzenia zajęć i organizowania wydarzeń kulturalnych;
b) Wykonanie widowni;
c) Oświetlenie terenu wraz z monitoringiem i niezbędnymi mediami;
d) Wykonanie ogrodzonego ogrodu społecznego;
e) Wykonanie dojścia wraz z oświetleniem z budynku przy ul. Królikarnia 13 na teren przeznaczony pod
zagospodarowanie, przez działkę nr 288 obręb 100, łączące oba tereny - wraz z odgrodzeniem od terenu
przynależnego do budynku przy ul. Królikarnia 14.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonego
od daty odbioru ostatniej 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 poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne w miastach Obszaru
Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.
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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 017-034860

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/05/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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
ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Władysławowska 41
Chłapowo
84-120
Polska
Tel.:  +48 518153600
E-mail: biuro@zpekoprojekt.pl 
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 69 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34860-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@zpekoprojekt.pl
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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 ustawy Pzp.

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:
22/05/2018

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

