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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska:
„Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku

Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja
zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście – dokończenie

przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia

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: 597266-N-2019

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

Numer ogłoszenia: 540199679-N-2019 , 540201878-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 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:
„Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku

Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja

zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowania terenów zieleni w mieście – dokończenie

przerwanej budowy budynku ROTUNDY w zakresie przeszklenia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

I/WR/170/2019/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 dokończenie przerwanej budowy budynku ROTUNDY w

zakresie przeszklenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i przebudowa
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kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama

Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” w ramach zadania: Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej

i zagospodarowania terenów zieleni w mieście. 1.1. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach:

230,231/4, 239, 240 oraz 253/17 obręb 0006 w Gdańsku Oliwie przy ul. Opata Jacka

Rybińskiego. 1.2.Budowa budynku ROTUNDY została przerwana po zakończeniu robót

fundamentowych, konstrukcji stalowej i jej malowaniu oraz budowy podziemnego zbiornika

wody p. poż. 1.3. Dane techniczne budynku ROTUNDY: a) kubatura – 5 116,43 m3; b) pow.

użytkowa – 214,4 m2; c) wysokość urbanistyczna – 24,89 m. 2. W ramach niniejszego

zamówienia należy wykonać: 2.1. zabezpieczenie i ochronę istniejącej roślinności w okresie

realizacji zadania, 2.2. przeszklenie całego obiektu z robotami towarzyszącymi, 2.3. instalację
odgromową. 3. Zakres rzeczowy zamówienia. 3.1. Roboty budowlane w tym: a) organizacje

ruchu na czas budowy wraz z drogą technologiczną; b)zabezpieczenie i ochrona istniejącej

roślinności na czas realizacji zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-

zimowym; c) przeszklenie całego budynku wraz z robotami towarzyszącymi; d) wykonanie krat

stalowych; e) wykonanie pomostu szklanego; f) wykonanie pomostu technicznego; g)

wykonanie podestu roboczego; h) wykonanie trzech stałych drabin i systemu alpinistycznego.

3.2. Roboty elektryczne w tym: instalacja odgromowa i uziemiająca,instalacja dla zasilania

siłowników z okablowaniem doprowadzonym do rozdzielnicy, (która zostanie wykonana w

kolejnym etapie realizacji robót - rozdzielnica ustawiona będzie w budynku oranżerii),badania i

pomiary. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania tymczasowego podłączenia

siłowników z możliwością sterownia elektrycznego dla poszczególnych poziomów Rotundy.

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

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45441000-0, 45300000-0, 45310000-3, 45232460-4,

45111200-0, 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: 04/11/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6910569.10

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
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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

Nazwa wykonawcy: WGsystem Paweł Jedlecki

Email wykonawcy: pawel.jedlecki@wgsystem.com.pl

Adres pocztowy: Ul. Biecka 25

Kod pocztowy: 38-300

Miejscowość: Gorlice

Kraj/woj.: małopolskie

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 8500000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 8500000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9498000.00

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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1fe1ec45-51f7-4985-9b8d-3ebb...

3 z 3 06.11.2019, 12:45


