
Ogłoszenie nr 34910 - 2017 z dnia 2017-03-02 r.

Gdańsk: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontu/przebudowy wybranych odcinków obwałowań (zapory czołowej) i

budowli na Kanale Elbląskim na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec, a
pochylnią Całuny z uzyskaniem decyzji administracyjnych, gm. Rychliki,

Pasłęk
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 8945-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny
190536641, ul. ul. Franciszka Rogaczewskiego  9/19, 80-804  Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58
326 18 88, faks 58 326 18 89, e-mail sekretariat@gdansk.rzgw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://rzgw.gov.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu/przebudowy wybranych odcinków obwałowań
(zapory czołowej) i budowli na Kanale Elbląskim na odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec, a pochylnią

Całuny z uzyskaniem decyzji administracyjnych, gm. Rychliki, Pasłęk
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZ/IPR-370-02/2017/PW

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
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budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontu/przebudowy wybranych odcinków obwałowań (zapory czołowej) i budowli na Kanale Elbląskim na

odcinku pomiędzy wrotami Buczyniec, a pochylnią Całuny z uzyskaniem decyzji administracyjnych, gm.
Rychliki, Pasłęk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Części III SIWZ – Opisie

przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu prac będących przedmiotem
niniejszego zamówienia, do wykorzystania dokumentacji wymienionej w Części III SIWZ. 3. Wykonawca
zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie zamawianej

dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące dokumentacji w okresie prowadzenia postępowania przetargowego na roboty
budowlane ogłoszonego w oparciu o niniejszą dokumentację. 5. Autorskie prawa majątkowe sukcesywnie

przekazywanej dokumentacji przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania. 6. Zakres i
forma dokumentacji projektowej winny spełniać w szczególności wymagania określone w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129 tj.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462). 7. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot
niniejszego zamówienia będzie częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opisu przedmiotu

zamówienia - w postępowaniu na wykonawstwo robót. W związku z powyższym projektant, gdy używa
znaków towarowych, patentów lub innych cech umożliwiających identyfikację produktu, materiału itd. jako
pochodzącego od konkretnego producenta, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, winien dopuścić
rozwiązania równoważne opisywanym oraz wskazać minimalne parametry dopuszczalnych do stosowania
rozwiązań równoważnych. 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 9. Wykonawca
na etapie rozwiązań wskazywanych w dokumentacji projektowej winien uwzględnić wszystkie standardy
jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz koszty cyklu życia
produktów tj. koszty utrzymania, wykonania, nabycia i wycofania z eksploatacji. 10.Zaleca się, aby
Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się ze stanem technicznym obiektu poprzez dokonanie
wizji lokalnej i wyjaśnił ewentualne wątpliwości poprzez zadanie pytań związanych z realizacją zamówienia.
11. Szczegółowe wymagania odnośnie formatów i formy przekazania przedmiotu zamówienia zawarte są w
opisie przedmiotu zamówienia w Części III SIWZ. 12. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
w Części III SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, określił czynności w zakresie realizacji zamówienia do
których wykonania wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dz. U z 2014 r. poz.
1502, z późn zm.). Sposób dokumentowania zatrudniania wskazanych osób i uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli zostały określone w Części II SIWZ – wzorze umowy. 13.Postępowanie prowadzone jest w
procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro i mniejszej niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wartość szacunkowa
przedmiotowego postępowania nie przekracza kwoty 30 000 euro.

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

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71322000-1, 71300000-1, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT97561.00
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WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wonej Rolnictwa "Bipromel" Sp. z o. o.,  ,  ul. Instalatorów
9,  02-237,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: PL
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 110700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110700.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120540.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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