
Ogłoszenie nr 510228693-N-2019 z dnia 25-10-2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania

inwestycyjnego pod nazwą: Projekt zamiennych ogrodów działkowych na działce 155/29 obręb
141 w ramach zadania Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A dla zadania pn.
„Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej

Północnej”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 598554-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:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania
inwestycyjnego pod nazwą: Projekt zamiennych ogrodów działkowych na działce 155/29
obręb 141 w ramach zadania Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap IV A dla zadania
pn. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej
Północnej”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e54be7cf-a883-4d95-af48-8373d...

1 z 4 25.10.2019, 09:03



I/PN/157/2019/MS
II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
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 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla
urządzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego na działce 155/29 obręb 141 w Gdańsku (Wyspa
Sobieszewska) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Projekt powinien obejmować
połączenie istniejącego ROD Heweliusza z nowoprojektowaną w ramach powyższego
zamówienia częścią. Zamierzeniem zamawiającego jest uzyskanie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizacje robót
budowlanych. Dokumentację należy opracować w fazie projektu: budowlanego i
wykonawczego. 2. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację
projektową urządzenia na terenie działki 155/29 obręb 141 w Gdańsku Rodzinnego Ogrodu
Działkowego tj.: a) wykonać badania gruntu w celu określenia możliwości wykorzystania
zgodnie z planowanym przeznaczeniem; b) wykonać projekt wydzielenia indywidualnych
działek; c) wykonać projekt niwelacji terenu; d) wykonać projekt budowy/przebudowy
systemu odwodnienia terenu; e) wykonać projekt sieci wodociągowej i/lub przyłącza do sieci
wodociągu miejskiego oraz projekt przyłączy do indywidualnych działek; f) wykonać projekt
sieci elektroenergetycznej wraz przyłączami elektroenergetycznymi do każdej działki oraz
projekt oświetlenia; g) wykonać projekt ogrodzenia zewnętrznego; h) wykonać projekt układu
drogowego dróg głównych i alejek ogrodowych; i) wykonać projekt inwentaryzacji zieleni, w
przypadku wycinki drzew, krzewów należy zaproponować nasadzenia zastępcze; j) wykonać
projekt wiat śmietnikowych oraz toalety z szambem; k) uzyskać warunki techniczne od
Gestorów sieci oraz wymagane pozytywne uzgodnienia i opinie; l) wykonać badania
geotechniczne; m) usunąć ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i
naziemnym, bądź je zabezpieczyć; n) rozwiązać inne zagadnienia i problemy, które wynikną w
trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych i
niezbędnych opinii i uzgodnień z punktu widzenia celu jakiemu służyć ma dokumentacja
projektowa. Zamówienie nie obejmuje zagospodarowania ogrodu działkowego tj. wykonania
altan, ogrodzeń wewnętrznych, ścieżek na działkach indywidualnych itp.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71355000-1, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 146500.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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

Nazwa wykonawcy: DIOGENES STUDIO sp. z o.o.
Email wykonawcy: diogenes_studio@wp.pl
Adres pocztowy: 80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 4
Kod pocztowy: 80-351
Miejscowość: Gdańsk
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 177120.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177120.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177120.00
Waluta: pln

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