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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269604-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 110-269604

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.:  +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl 
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego
podnazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku”
Numer referencyjny: I/PNE/037/2019/TK

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk
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Pełna nazwa zamówienia, o której mowa w sekcji II.1.1): Opracowanie dokumentacji projektowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa
budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku z przeznaczeniem na pracownie
kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług
gastronomicznych, kelner, kucharz w branży turystyka, sport i rekreacja” – zadanie nr 4

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 188 436.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71355000
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1. W ramach zamówienia dla zadania należy wykonać m.in.:1) dokumentację fotograficzną obiektów i
wizualizację projektową, z możliwością ich zamieszczenia na stronie internetowej Miasta Gdańska i Dyrekcji
Rozbudowy Miasta Gdańska;2) inwentaryzację architektoniczno-budowlaną;3) wielobranżowe koncepcje
projektowanych rozwiązań architektoniczno–budowlanych;4) projekt budowlany;5) projekty wykonawcze
w układzie branżowym;6) specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;7) przedmiary,
kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów (ZZK). Dokumentacja projektowa winna
uwzględniać uwarunkowania wynikające z: obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, warunków technicznych i opinii uzyskanych od gestorów sieci, oraz wynikające z uwarunkowań
konserwatorskich, środowiskowych, ekonomicznych i organizacyjnych realizacji inwestycji.2. Dokumentacja
projektowa powinna między innymi obejmować:1) wielobranżową szczegółową inwentaryzację całego obiektu
Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich;2) inwentaryzację terenu i obiektów budowlanych, w tym
inwentaryzację zieleni w rejonie miejsc parkingowych;3) miejsca parkingowe;4) zagospodarowanie terenu wraz
z ewentualnym projektem zieleni;5) odtworzenie nawierzchni, w rejonie prowadzonych prac;6) rozwiązanie
ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem;7) ekspertyzy kominiarskiej w przypadku stwierdzenia przez
Wykonawcę konieczności ich wykonania;8) orzeczeń technicznych (lub ekspertyz) dla uzyskania odstępstw od
obowiązujących warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania;
9) inwentaryzację pomieszczeń wraz z instalacjami, będących przedmiotem opracowania;10) demontaż
elementów istniejącego wyposażenia pomieszczeń objętych zamówieniem;11) wykonanie przebudowy wraz
z montażem i wyposażeniem;12) wykonanie prac instalacyjnych;13) wykonanie ekspertyzy kominiarskiej w
przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę konieczności ich wykonania;14) wykonanie ekspertyzy technicznej
zabezpieczeń przeciwpożarowych dla budynku;15) orzeczeń technicznych (lub ekspertyz) dla uzyskania
odstępstw od obowiązujących warunków technicznych w przypadku konieczności ich uzyskania;16) rozwiązanie
ewentualnych kolizji z istniejącymi instalacjami; 17) kompletne wnioski i opracowania niezbędne do uzyskania
wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika zespołu projektowego (DKZP) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta w specjalności konstrukcyjno–budowlanej (DPKB) /
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (DPIWK) / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (DPIEE) / Waga: 10
Cena - Waga: 40

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych: budowa, rozbudowa, przebudowa
oraz wyposażenie obiektów szkół zawodowych w Gdańsku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie, Działanie 4.1 Infrastruktura
ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.Nr umowy o dofinasowanie: RPPM.04.01.00-22-0016/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 046-105539

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 8
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105539-2019:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KREMER Graf Sebastian Kremer
al. Gen. Hallera 14
Gdańsk
80-401
Polska
Tel.:  +48 509811432
E-mail: kremer@kremergraf.com.pl 
Kod NUTS: PL634
Adres internetowy: http://www.kremergraf.com.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 153 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 188 436.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Środkami ochrony prawnej są: - odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy, - skarga
do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676

mailto:kremer@kremergraf.com.pl
http://www.kremergraf.com.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/06/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

