
Ogłoszenie nr 510166719-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska:
Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiędzy obiektem szkolnym a przedszkolem 10-

oddziałowym w Gdańsku – teren oznaczony w MPZP 003-ZP62

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: 557964-N-2019 z dnia 2019-06-07 r.

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:
Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiędzy obiektem szkolnym a przedszkolem 10-oddziałowym w Gdańsku – teren oznaczony w
MPZP 003-ZP62

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/100/2019/MK

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 realizacja zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej pomiędzy obiektem szkolnym a
przedszkolem 10-oddziałowym w Gdańsku – teren oznaczony w MPZP 003-ZP62”. 2. Obszar inwestycji znajduje się w południowej części
Gdańska, w dzielnicy Gdańsk-Południe. Teren zieleni urządzonej przewidziano do realizacji na działce o nr ewid.dz. nr 8/240, obr. 0074 , w
rejonie ul. Lawendowe Wzgórze, w środkowej części działki na powierzchni 0,769ha. Właścicielem działki jest Gmina Miasta Gdańsk.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągu pieszo-rowerowego na terenach zieleni urządzonej. Projektowany układ
ścieżek ciągu pieszo-rowerowego przeznaczony będzie do ogólnodostępnego korzystania w celach rekreacyjnych przez mieszkańców
pobliskich osiedli oraz dla rodziców i uczniów pragnących dostać się na zajęcia do szkoły podstawowej lub przedszkola 10-oddziałowego. 3.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: - Roboty przygotowawcze i ziemne – makroniwelację terenu. Ukształtowanie terenu zieleni
urządzonej zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej rzeźby terenu oraz spadku terenu w kierunku zachodnim. - Podbudowy, krawężniki i
obrzeża, nawierzchnie, schody terenowe wraz z konstrukcją. Ciągi pieszo-jezdne przeznaczone dla samochodów osobowych o szerokości
5,2m. Ciągi pieszo-rowerowe nieprzeznaczone dla samochodów (z możliwością wjazdu pojazdów służb utrzymania), szerokość ciągów pieszo-
rowerowych od 2,5-3,0m. Szczegółowe rozwiązania sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcyjne zawarte w załączonej dokumentacji
projektowej. - Wykonanie trawników. Zieleń wykonana poprzez rozścielenie czarnoziemu (10 cm), wysianie trawy – odbiór po pierwszym
koszeniu. - Instalacje sanitarne. Budowa odprowadzenia wód opadowych wraz ze studnią wodomierzową. - Instalacje elektryczne.
Oświetlenie terenu – tylko orurowanie pod przyszłą instalację – trasa wg. projektu wykonawczego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111291-4, 45233120-6, 77310000-6

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: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 406150.91
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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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: ASPERGO Maciej Dziechciński
Email wykonawcy: biuro@aspergo.eu
Adres pocztowy: ul. Lesoki 7 Bojano
Kod pocztowy: 84-207
Miejscowość: Koleczkowo
Kraj/woj.: pomorskie

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 499565.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 499565.62
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 750300.00
Waluta: PLN

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