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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: „Budowa
ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ drogowy na

terenie PCI z ul. Nową Portową 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: 604565-N-2019

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

Numer ogłoszenia: 540217670-N-2019, 540227760-N-2019, 540238554-N-2019,

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 drmg@gdansk.gda.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:
„Budowa ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ

drogowy na terenie PCI z ul. Nową Portową w Gdańsku"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

/PN/162/2019/TK

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 budowa ul. Nowej Portowej wraz z budową drogi wewnętrznej

łączącej wewnętrzny układ drogowy na terenie PCI z ul. Nową Portową w
Gdańsku.Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie spójnego układu drogowego na

terenie PCI,stanowiącego ciąg komunikacyjny dla obsługi terenów inwestycyjnych

(przemysłowych) i zapewniającego wymaganą dostępność do zewnętrznego układu drogowego.

2. Zakres rzeczowy zamówienia. 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) wycinka zieleni 3)
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roboty ziemne 4)podbudowy 5) nawierzchnie 6) elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery

drogowe) 7) budowa i przebudowa sieci wodociągowych 8) oświetlenie drogowe 9) kanalizacja

deszczowa 10) obiekt inżynierski 11) przebudowa lub zabezpieczenie pozostałej infrastruktury

12) stała organizacja ruchu 3.Elementy zamówienia i ich szczegółowe zakresy. 3.1. Budowa

ulicy Nowej Portowej obejmuje pierwszy etap inwestycji, polegający na budowie drogi

jednojezdniowej na odcinku o długości około384 m. Zakres rzeczowy zamówienia. − roboty

przygotowawcze i rozbiórkowe; − wycinka zieleni; −roboty ziemne; − podbudowy; −

nawierzchnie; − elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe); − budowa i

przebudowa sieci wodociągowych; − oświetlenie drogowe; − kanalizacja deszczowa; − obiekt

inżynierski; − przebudowa lub zabezpieczenie pozostałej infrastruktury; − stała organizacja

ruchu. 3.2. Budowa drogi wewnętrznej łączącej wewnętrzny układ komunikacyjny na terenie

PCI z ul. Nową Portową. Zakres rzeczowy zamówienia. - budowa drogi wewnętrznej;

-wzmocnienie podłoża gruntowego; - wykonanie systemu odwodnienia drogi – poprzez

elementy kanalizacji deszczowej i system rowów retencyjno-infiltracyjnych; - budowa

oświetlenia drogi wewnętrznej; - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb

terenów inwestycyjnych wraz z przejściem sieci przez teren ul. Nowej Portowej; -

zabezpieczenie rurociągów naftowych Grupy Lotos S.A i PERN „Przyjaźń” S.A konstrukcją
żelbetową; - wycinka kolidującego drzewostanu

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45232460-4, 45232410-9, 45231300-8

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: 10/01/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11116802.89

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0

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: 2
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: STRABAG Sp. z o.o.

Email wykonawcy: joanna.chyla@strabag.com

Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10

Kod pocztowy: 05-800

Miejscowość: Pruszków

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie

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 13673667.56

Oferta z najniższą ceną/kosztem 13673667.56

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22239255.78

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

tak

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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