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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559224-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2018/S 244-559224

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 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 
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:
„Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”
Numer referencyjny: I/PNE/204/2018/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, o której mowa w sekcji II.1.1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk
Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie
Gminy Miasta Gdańska”
1.1. Część nr 1 - Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do
dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz.
1.2. Część nr 2 - Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko
złącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku /aktualizacja/.
1.3. Część nr 3 - Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do
ul.Pomorskiej wraz z budową drogi rowerowej /aktualizacja/.
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowej dokumentacji projektowej (Część nr 1) lub aktualizacja
opracowanej dokumentacji (Część nr 2 i Część nr 3) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 186 806.70 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk
Wrzeszcz
Część nr: 1

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 prac projektowych obejmuje sporządzenie:
a) aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych;
b) inwentaryzacji terenu dla celów projektowych;
c) wniosków o wydanie warunków technicznych wraz z ich uzyskaniem od gestorów sieci;
d) uzyskanie decyzji (lub opinii) o środowiskowych uwarunkowaniach;
e) projektu budowlanego;
f) projektów wykonawczych branżowych;
g) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
h) przedmiarów robót;
i) kosztorysów inwestorskich;
j) dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonegood
daty odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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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.Umowa o dofinasowanie
nr:RPPM.09.01.01-22-0009/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania pochodzącego że środków RPOWoj.
Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach projektu pn.„Węzły integracyjne:Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz
oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy
Miasta Gdańska”

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul.Hucisko
w Gdańsku /aktualizacja/.
Część nr: 2

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. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej
wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie w Gdańsku wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień od instytucji i urzędów;
2. Zamawiający posiada dokumentację projektową „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od
ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku” opracowaną w 2014 r., dla której
uzyskano niezbędne uzgodnienia, a które na dzień dzisiejszy straciły ważność. Ze względu na nieuregulowaną
sytuację terenowo – prawną działek numer 233/5 oraz 232/1 (obręb 0089) nie było możliwe uzyskanie decyzji
administracyjnej;
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania wymaganych uzgodnień od instytucji i urzędów wraz z
wykonaniem niezbędnych zmian i uzupełnień gdy będą one wynikały z prowadzonych uzgodnień i przepisów
prawnych. Zamówienie obejmuje również świadczenie usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji
w ramach opracowanej dokumentacji;
4. Wykonawca w pierwszym kroku realizowania zadania winien wystąpić z wnioskami o aktualizacje warunków
technicznych, a następnie uzyskać uzgodnienia od wymaganych urzędów i instytucji a także opracować
aktualizację dokumentacji projektowej na ich podstawie;
5. Wykonawca uzyska także inne uzgodnienia oraz wykona aktualizację dokumentacji projektowej, jeżeli okaże
się to konieczne lub uzasadnione w wyniku aktualizacji uzgodnień istniejących;
6. W ramach zamówienia należy przewidzieć konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni oraz
aktualizacji dokumentacji projektowej do obecnie obowiązujących przepisów. W przypadku konieczności
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usunięcia drzew lub krzewów niezbędne będzie uzgodnienie ich wycinki oraz opracowanie projektu nasadzeń
zamiennych (dotyczy zarówno drzew jak i krzewów);
7. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność koordynacji prac i nawiązania do
innych opracowań.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonegood
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.Umowa o dofinasowanie
nr:RPPM.09.01.01-22-0009/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania pochodzącego że środków RPOWoj.
Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach projektu pn.„Węzły integracyjne:Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz
oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy
Miasta Gdańska”

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej wraz
zbudową drogi rowerowej /aktualizacja/.
Część nr: 3

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. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla budowy drogi
rowerowej, wykonywanej jako rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy
Oliwskiej do ul. Pomorskiej;
2. Zamawiający posiada dokumentację projektową pn.: „Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej
w Gdańsku na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej wraz z budową drogi rowerowej” opracowaną
w czerwcu 2015 r., dla której uzyskano niezbędne uzgodnienia, a które na dzień dzisiejszy straciły
ważność.Realizacji aktualizacji dokumentacji projektowej winna opierać się w głównej mierze na uzyskaniu
aktualnych wymaganych uzgodnień od instytucji i urzędów, a w następnej kolejności wprowadzenie
ewentualnych i niezbędnych zmian i uzupełnień, gdy będą one wynikały z prowadzonych uzgodnień lub
przepisów prawnych.Zamówienie obejmuje również świadczenie usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji
inwestycji w ramach opracowanej dokumentacji;
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3. Wykonawca w pierwszym kroku realizowania zadania winien wystąpić z wnioskami o aktualizacje warunków
technicznych, a następnie uzyskać uzgodnienia od wymaganych urzędów i instytucji a także opracować
aktualizację dokumentacji projektowej na ich podstawie;
4. Wykonawca uzyska także inne uzgodnienia oraz wykona aktualizację dokumentacji projektowej, jeżeli okaże
się to konieczne lub uzasadnione w wyniku aktualizacji uzgodnień istniejących;
5. W ramach zamówienia należy również przewidzieć konieczność:
a) przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni i aktualizacji dokumentacji projektowej do obecnie obowiązujących
przepisów. W przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów niezbędne będzie uzgodnienie ich wycinki
oraz opracowanie projektu nasadzeń zamiennych (dotyczy zarówno drzew jak i krzewów),
b) aktualizacji wniosku o wydanie opinii do decyzji ZRID wraz z załącznikami oraz aktualizacji wniosku o
wydanie decyzji ZRID wraz z załącznikami.
6. W zakresie prac projektowych należy uwzględnić ewentualną konieczność koordynacji prac i nawiązania do
innych opracowań.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla dokumentacji projektowej liczonegood
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.Umowa o
dofinasowanienr:RPPM.09.01.01-22-0009/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie przewidziane do realizacji z wykorzystaniem dofinansowania pochodzącego że środków RPOWoj.
Pomorskiego na lata 2014 -2020 w ramach projektu pn.„Węzły integracyjne:Gdańsk Główny, GdańskWrzeszcz
oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy
Miasta Gdańska”

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 159-364698

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:364698-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu pn.: „W

Część nr: 1

Nazwa:
Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk
Wrzeszcz.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/12/2018

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
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Świętopełka 28
Gdynia
81-524
Polska
Tel.:  +48 583452560
E-mail: biuro@maxprojekt.gda.pl 
Faks:  +48 583452560
Kod NUTS: PL
Adres internetowy: http://www.maxprojekt.gda.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 269 370.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu pn.: „W

Część nr: 2

Nazwa:
Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul.
Hucisko w Gdańsku /aktualizacja/;

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

mailto:biuro@maxprojekt.gda.pl
http://www.maxprojekt.gda.pl/
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/12/2018

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
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Świętopełka 28
Gdynia
81-524
Polska
Tel.:  +48 583452560
E-mail: biuro@maxprojekt.gda.pl 
Faks:  +48 583452560
Kod NUTS: PL
Adres internetowy: http://www.maxprojekt.gda.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 163 590.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach
projektu pn.: „W

Część nr: 3

Nazwa:
Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej wraz z
budową drogi rowerowej /aktualizacja/.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/12/2018

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

mailto:biuro@maxprojekt.gda.pl
http://www.maxprojekt.gda.pl/
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MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
Świętopełka 28
Gdynia
81-524
Polska
Tel.:  +48 583452560
E-mail: biuro@maxprojekt.gda.pl 
Faks:  +48 583452560
Kod NUTS: PL
Adres internetowy: http://www.maxprojekt.gda.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 570.00 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:
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:
17/12/2018
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