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Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz
Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej sp. z
o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. - oddział Zakład Gazowniczy z siedzibą w
Gdańsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000168372
Adres pocztowy: ul. Żaglowa 11
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 80-560
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
E-mail: drmg@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583205100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą
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techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w
Gdańsku.
Numer referencyjny: 22/BZP-U.500.6/2022/MD

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą
techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w
Gdańsku.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 18 977 000.00 PLN

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
45233253 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45333000 Roboty instalacyjne gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa
ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną w ramach
zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót obejmujących następujące elementy:
1) Zakres I – zakres DRMG: przebudowa układu drogowego, w tym m. in.:
a) wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
b) przebudowa chodników,
c) montaż małej architektury,
d) regulacja istniejącej infrastruktury podziemnej,
e) zieleń,
f) oświetlenie,
g) monitoring,
h) kanalizacja deszczowa.
2) Zakres II – zakres GIWK: przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przebudową przyłączy:
a) likwidacja odcinków istniejących sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
b) budowa nowych przewodów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
c) wymiana lub przepięcie istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji
sanitarnej,
d) montaż uzbrojenia sieci (hydranty, zasuwy itp.).
3) Zakres III - zakres PSG: przebudowa gazociągu niskiego i średniego ciśnienia:
a) likwidacja istniejącego gazociągu stalowego,
b) budowa nowego gazociągu,
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

c) wymiana przyłączy.
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty
konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
2) Roboty ziemne;
3) Podbudowy;
4) Nawierzchnie;
5) Elementy dróg i ulic (chodniki, zjazdy, bariery drogowe);
6) Roboty elektroinstalacyjne (oświetlenie, kanalizacja teletechniczna, sygnalizacja
świetlna, kolizje);
7) Kanalizacja deszczowa;
8) Przebudowa pozostałej infrastruktury;
9) Mała architektura;
10) Docelowa organizacja ruchu;
11) Zieleń;
12) Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (zakres II);
13) Przebudowa sieci gazowej (zakres III).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości /
Waga: 40
Cena - Waga: 60

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:
Nr umowy o dofinasowanie: RPPM.08.01.01-22-0003/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia.
Termin zakończenia robót: 43 tygodnie od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania zamówienia (przewidywany termin wystąpienia o wydanie
świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy): 52 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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: 2022/S 056-145436

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Nazwa:
Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak wraz z infrastrukturą
techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w
Gdańsku.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:

30/09/2022
V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: WODKAN – GRZENKOWICZ Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 192518140
Adres pocztowy: 83-300 Kartuzy, ul. Chmieleńska 17
Miejscowość: Kartuzy
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 83-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 18 977 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające
pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
− stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
− komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
− zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.;
− włączona obsługa JavaScript;
− zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf;
− Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8;
− Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
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części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
3.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 120 000 zł.
4.Mając na uwadze przyjęte w Projektowanych postanowieniach umowy zasady
finansowania zamówienia, zamawiający wyjaśnia, że zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy w
przypadku przekroczenia środków przewidzianych na realizację w zakresie
finansowanym przez jednego z zamawiających, jeżeli ten zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej na ten zakres, także wtedy, gdy
łączna kwota przewidziana na realizację całego zamówienia jest wyższa od oferty
najwyżej ocenionej.
5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści
ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej wraz z niniejszym
ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony
prawnej zgodnie z
działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019 ze zm.)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2022
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