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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327571-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 143-327571

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
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 koncepcji programowo-przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad
obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I
Numer referencyjny: I/PNE/071/2018/MK

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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Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną liczbę znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1):
Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad
obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz
trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta
Gdańska.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 79 980.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny,
Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej
na terenie Gminy Miasta Gdańska”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z niezbędną
przebudową infrastruktury oraz określenie wstępnych szacunkowych kosztów inwestycji.
Rozwiązania koncepcyjne winny być zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ dla odcinka trasy, oznaczonego kolorem zielonym,
przewiduje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury (ruch na zasadach ogólnych), z ewentualnymi korektami i
uzupełnieniami typu włączenie do ruchu, chodniki, ukierunkowanie ruchu pieszych.
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
— Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz odwodnieniem, usunięciem
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym, rozwiązań konstrukcyjnych prowadzenia ciągu pieszo-
rowerowego i technologii zabezpieczenia skarp, a także elementy wyposażenia (oświetlenie uliczne, elementy
małej architektury, zieleń - nasadzenia drzew i krzewów),
— Ocenę i analizę porównawczą wariantów, ze wskazaniem wariantu preferowanego wraz z uzasadnieniem
jego wyboru,
— Wstępny szacunek kosztów, sporządzony odrębnie dla każdego z wariantów,
— Uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci oraz opinii,
— Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia
z wnioskiem do właściwego organu i uzyskania opinii dotyczącej konieczności uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach lub jej braku,
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— Sporządzenie operatu terenowo-prawnego z wykazem i powierzchnią zajętych działek. Do operatu należy
dołączyć wypisy z ewidencji gruntów,
— Wykonanie badań geotechnicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru każdego z
opracowań. / 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:
Umowa o dofinasowanie nr: RPPM.09.01.01-22-0008/17-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Niniejsze zmówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 Mobilność. Działanie 09.1 Transport miejski. Poddziałania
09.01.1. – Transport miejski - mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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 077-171989

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:
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad
obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171989-2018:TEXT:PL:HTML
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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.
5833160925
ul. Złota 20
Banino
80-297
Polska
Tel.:  +49 587100593
E-mail: biuro@highwaybp.pl 
Faks:  +49 587100593
Kod NUTS: PL634
Adres internetowy: http://highwaybp.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 79 980.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 150 000.00 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:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Środkami ochrony prawnej są:

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


Dz.U./S S143
27/07/2018
327571-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 5 / 5

27/07/2018 S143
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 5

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

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:
24/07/2018

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

