
Ogłoszenie nr 510107477-N-2019 z dnia 30-05-2019 r. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: „Aktywna 
Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów 

w Gdańsku. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 531285-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy 
numer identyfikacyjny 16837200000000, ul. ul. Żaglowa  11, 80-560  Gdańsk, woj. pomorskie, 
państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105. 
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Aktywna Matarnia” - rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. 
Elewów w Gdańsku. 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/064/2019/EP 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Aktywna Matarnia” - rozbudowa 
istniejącej infrastruktury sportowej przy ul. Podchorążych i ul. Elewów w Gdańsku, 
realizowanego na działce nr 139/74, 139/80, 139/73, 139/82 (obręb 25) Gmina Miasto Gdańsk, 
województwo pomorskie. 2. Program zadania Realizacja robót budowlanych obejmuje: - budowę 
boiska do piłki koszykowej, wraz z koszem i ogrodzeniem, usunięcie stołu do gry w tenisa 
stołowego - działka nr 139/74 (obręb 25), budowa chodnika stanowiącego dojście do boiska, - 
wyposażenie boiska do piłki nożnej w piłkochwyt (za bramką) - działka nr 139/80 (obręb 25), - 
wymianę siatek do bramek na terenie boiska - działka nr 139/80 (obręb 25), - wyposażenie w 
ławkę na terenie boiska do gry w piłkę nożną - działka nr 139/80 (obręb 25), - wyposażenie w 
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stojaki na rowery przed wejściem na teren boiska do gry w piłkę nożną - działka nr 139/80 (obręb 
25), - wyposażenie w stół do gry w „piłkarzyki” - działka nr 139/80 (obręb 25), - montaż blokady 
parkingowej przy wejściu na plac zbaw i boisko do gry w piłkę nożną - działka nr 139/73 (obręb 
25), - rewitalizację osiedlowej górki przy ul. Elewów na działce nr 139/82 (obręb 25) polegającą 
na jej powiększeniu, poprawie jej funkcjonalności oraz zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci 
zjeżdżającej z niej zimą na sankach, - pielęgnację trawników. 3. Zakres rzeczowy zamówienia 
obejmuje: 1) Przygotowanie terenu pod budowę (odtworzenie trasy wysokościowej, prace 
demontażowe, roboty ziemne). 2) Roboty w zakresie kształtowania terenu (roboty ziemne, 
wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów, podbudowy, korytowanie z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, warstwy odsączające). 3) Roboty budowlano – 
montażowe - Budowa boiska: oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa 
ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r., nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i 
wyrównawcza, nawierzchnia poliueratnowa, roboty wykończeniowe. 4) Umocnienie 
powierzchniowe skarp biodegradowalną matą przeciwerozyjną (biomatą) – górka przy ul. 
Elewów. 5) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu- montaż, oznakowanie poziome. 6) Budowa innych 
nawierzchni: chodniki. 7) Montaż: krawężniki, oporniki, obrzeża betonowe. 8) Roboty w zakresie 
kształtowania istniejącego terenu rekreacyjnego oraz montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
w tym m.in.: montaż elementów małej architektury, elementów doposażenia terenów 
rekreacyjnych, założenie i pielęgnacja trawników. 9) Regulacja wysokościowa istniejącej 
infrastruktury technicznej m.in. regulacja studzienek sanitarnych, rzeczowych i teletechnicznych. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111291-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 196405.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
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Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólno - Budowlane Andrzej Dzienisz 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Borzestowska Huta 89A 
Kod pocztowy: 83-335 
Miejscowość: Borzestowo 
Kraj/woj.: pomorskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 178325.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178325.40 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 259376.85 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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