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Gdańsk, 02.10.2018 r. 

    

 

 

 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „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”.  

Część nr 1 – Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk 

Wrzeszcz;  

Część nr 2 – Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko 

w Gdańsku /aktualizacja/;   

Część nr 3 – Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej wraz z 

budową drogi rowerowej /aktualizacja/. 

 

                                                                

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje 

informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

 

I. Część nr 1 – Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. R. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk 

Wrzeszcz. 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 79 000,00 zł. 

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem 

gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

 

Oferta nr Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Przedłużenie minimalnego 

okresu rękojmi dla 

dokumentacji projektowej 

liczonego od daty odbioru 

ostatniej części dokumentacji  

projektowej 

1 MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 

ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia  

269 370,00 24 miesiące  

2 HIGHWAY Sp. z o.o. 

Ul. Złota 20, 80-297 Banino 

276 750,00 24 miesiące 

 

 

 

 

 

 



 

   Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | Biuro Zamówień Publicznych | ul. Żaglowa 11 | 80-560 Gdańsk 

   tel. 58 320-51-00 | fax 58 320-51-05 | sekretariat@drmg.gdansk.pl | www.drmg.gdansk.pl 
 

 

II. Część nr 2 – Trasa rowerowa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. 

Hucisko w Gdańsku /aktualizacja/ 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 76 000,00 zł. 

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem 

gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

 

Oferta nr Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Przedłużenie minimalnego 

okresu rękojmi dla 

dokumentacji projektowej 

liczonego od daty odbioru 

ostatniej części dokumentacji  

projektowej 

1 MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 

ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia  

163 590,00 24 miesiące 

2 HIGHWAY Sp. z o.o. 

Ul. Złota 20, 80-297 Banino 

239 850,00 20 miesięcy 

 

 

III. Część nr 3 – Rozbudowa układu drogowego Alei Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Bitwy Oliwskiej  

do ul. Pomorskiej wraz z budową drogi rowerowej /aktualizacja/. 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 74 000,00 zł. 

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem 

gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

 

Oferta nr Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Przedłużenie minimalnego 

okresu rękojmi dla 

dokumentacji projektowej 

liczonego od daty odbioru 

ostatniej części dokumentacji  

projektowej 

1 MAXPROJEKT Mateusz Jezierski 

ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia  

195 570,00 24 miesiące 

2 HIGHWAY Sp. z o.o. 

Ul. Złota 20, 80-297 Banino 

301 350,00 24 miesiące 

 


