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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:203817-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 090-203817

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 koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej
E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej.
Numer referencyjny: I/PNE/216/2017/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 koncepcji i dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej
E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej.
2. W ramach projektu powinna zostać opracowana koncepcja oraz dokumentacja projektowa, środowiskowa
i aplikacyjna dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 wiadukt drogowy w rejonie
ul. Sandomierskiej w Gdańsku, wiadukt kolejowy w ul. Równej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji (OOŚ).

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 205 000.00 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 składa się z 2 (dwóch) etapów 2 (dwa) przedmioty odbioru.
1) ETAP I obejmujący swoim zakresem:
a) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 -
wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej;
b) Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 -
wiadukt kolejowy w ul. Równej.
2) ETAP II obejmujący swoim zakresem:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 w
okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;
b) Opracowanie dokumentacji środowiskowej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej
E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej w Gdańsku;
c) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65
w okolicy ul. Sandomierskiej
W Gdańsku (opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi
załącznikami).
2. Powiązania z istniejącym i planowanym układem ulicznym (ul. Podmiejska, ul. Małomiejska), wraz z jego
przebudową w niezbędnym zakresie. Ruch z wiaduktu drogowego ul. Sandomierskiej rozprowadzić w obu
kierunkach tj. na Trzew oraz Gdańsk, z wykorzystaniem ul. Traktat Świętego Wojciecha. Wjazdy i wyjazdy
muszą być zapewnione w obu kierunkach. Należy zapewnić zjazd z wiaduktu drogowego ul. Sandomierskiej w
kierunku ul. Równej.
3. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację
robót (zgłoszenie, pozwolenie na budowę, ZRID),
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2) konsultowania z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni na etapie projektowania rozwiązań projektowych co
pozwoli przyspieszyć proces uzgodnienia projektu,
3) w zakresie koniecznym opracować dokumentacje branżowe uwzględniające przebudowę istniejącego
uzbrojenia kolidującego z projektem układu, ewentualne zabezpieczenie istniejących sieci w obszarze w
zakresie wynikającym z przyjętych rozwiązań technicznych,
4) do obowiązków Wykonawcy będzie należało pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do
sporządzania projektów i realizacji zamówienia,
5) rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Miejskim
Konserwatorem Zabytków - zgodnie z kompetencjami (tylko tam gdzie to wymagane),
6) konieczne konsultacje i uzgodnienia z PKP PLK.
4. Dokumentację należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 z uzbrojeniem
terenu do celów projektowych.
5. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom techniczno-budowlanym,
polskim normom, aprobatom technicznym a także wymaganiom technicznym niezbędnym do założenia w
sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego
w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Całość zamówienia powinna być
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i powinna zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia,
opinie, decyzje. W związku z tym, że opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa będzie służyć
jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
prowadzonego w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych - powinna uwzględniać wymogi dotyczące
opisu przedmiotu zamówienia, określone w przepisach art. 29 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek,
uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania, pozytywnej oceny
i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność
wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru ostatniej części
dokumentacji projektowej w ramach Etapu II / 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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 202-416071

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 i dokumentacji projektowej dla budowy bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej
E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
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: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
KRS: 0000054878
Zabytkowa 2
Gdańsk
80-253
Polska
Tel.:  +48 585244110
E-mail: biuro@tgd.pl 
Faks:  +48 583413065
Kod NUTS: PL634
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 482 150.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Prace geodezyjne - K.Jaroniec ul. Dębowa 1, 83-400 Kościerzyna.
Prace geologiczne - Ingeo ul. Mikołaja Kopernika 78, 81-456 Gdynia.

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

VI.4) Procedury odwoławcze

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416071-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:biuro@tgd.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:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale 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:
09/05/2018

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

