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2018/S 115-260788

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska i

Gdańskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej 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

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej

w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”

Numer referencyjny: I/PNE/207/2017/KW

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane
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II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul.

Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu

Komunikacji Miejskiej – etap IVa”

2. Przebudowa dotyczy układu torowo - drogowego ulic Budzysza, Stryjewskiego i

Nowotnej w Gdańsku w podziale na następujące odcinki:

• odcinek 1 - w ciągu ul. Budzysza od ul. Sucharskiego do ul. Skiby;

• odcinek 2 - w ciągu ulic Stryjewskiego i Nowotnej do ul. Skiby do ul. Kruczej

wraz z pętlą Pasanil";

• odcinek 3 - w ciągu ul. Nowotnej od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża", wraz z

pętlą;

W ciągu odcinka 1 i odcinka 2 przewidziano przebudowę układu torowego i

drogowego. Natomiast w ciągu odcinka 3 przewidziano przebudowę tylko układu

torowego.

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 66 980 444.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233120

45234121

45234126

45330000

45112710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL634

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdańsk.

II.2.4) Opis zamówienia:

3. Zakres zamówienia obejmuje:

a) przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z budową nowego

systemu odwodnienia torowiska (drenaż); przebudowę przystanków

tramwajowych;

b) wykonanie sterowania i ogrzewania rozjazdów;

c) przebudowę istniejącego układu drogowego wraz ze skrzyżowaniami, zjazdami,

chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi;

d) budowę, przebudowę lub zabezpieczenie istniejących sieci: wodociągowej,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej i ciepłowniczej;

e) przebudowę istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym „Kanał K”;

f) przebudowę linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV i oświetlenia ulicznego;

g) przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej;

h) budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych na przebudowywanych

skrzyżowaniach;

i) budowę kanału technologicznego;

j) przebudowę sieci teletechnicznych;

k) budowę monitoringu wizyjnego Sieci TRISTAR i systemu informacji pasażerskiej;

l) budowę budynku socjalnego i budynku socjalnego połączonego z toaletą

publiczną;

m) rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego;

n) budowę elementów małej architektury;

o) wycinkę kolidującej zieleni z zakresem inwestycji wraz z nasadzeniami nowej
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

zieleni;

p) docelową organizację ruchu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości /

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: POIS.06.01.00-00-0018/16-00 Program

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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: 2017/S 231-480900

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

Nazwa:

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej

w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

08/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4

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: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Konsorcjum firm: Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.

ul. Postępu 18

Warszawa

02-676
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Polska

Tel.: +48 225704450

E-mail: przetargi@aldesa.pl

Faks: +48 226061484

Kod NUTS: PL911

Adres internetowy: www.aldesa.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Partner - Aldesa Construcciones SA

c/ Bahia de Pollensa 13

Madryt

28042

Hiszpania

Tel.: +48 225704450

E-mail: przetargi@aldesa.pl

Faks: +48 226061484

Kod NUTS: ES30

Adres internetowy: www.aldesa.es

Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Partner - COALVI S.A.

c/Madre Rafalos 1i 2 Piso 6

Saragossa

50-004

Hiszpania

Tel.: +48 225704450

E-mail: przetargi@aldesa.pl

Faks: +48 226061484

Kod NUTS: ES243

Adres internetowy: www.coalvi.es

Wykonawcą jest MŚP: nie

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

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 66 980 444.00

PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 89 960 250.55 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Roboty drogowe z docelowa organizacją ruchu, budowa torów, płyty podtorowe,

roboty mostowe, roboty elektryczne, elektroenergetyczne, teletechniczne,

telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, sieć

gazowa i ciepłownicza, mała architektura, cześć zieleni.

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V część A

pkt 3 SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ogłoszenia o zamówieniu:

1) ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ

sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

2) ppkt 2)–4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
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wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,

że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się

dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V część A pkt

3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa

dokument, o którym mowa w ust. V część D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1

ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i

21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem

lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści

ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym

ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego

6. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 000 000

PLN.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

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:
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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:

— 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:

14/06/2018
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