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Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego 

Nazwa zamówienia 
P-19-4-PO1 PROJEKT PRZEBUDOWY/NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWEGO – DOBUDOWA PIĘTRA 
WRAZ Z ARANŻACJĄ ISTNIEJĄCEGO PIĘTRA 

Wartość zamówienia Zamawiający szacuje, że wartość zamówienia przekracza 30 000 EURO. 

Rodzaj zamówienia Projektowanie obiektów budowlanych 

Data publikacji 
Ogłoszenia na stronie 
internetowej 
Zamawiającego 

13/05/2019 

I Zamawiający (Organizator) 

Zamawiający DCT Gdańsk S.A. 

- adres ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie 

- telefon (+48 58) 737 9090 

- e-mail tenders-infra@dctgdansk.com 

- adres internetowy http://www.dctgdansk.pl  

Osoba upoważniona 
do kontaktów 

Osoby wskazane w punkcie V Warunków Przetargu. 

- adres ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie 

- telefon (+48 58) 737 9091 

-e-mail tenders-infra@dctgdansk.com 

Adres, pod którym 
można uzyskać 
Dokumentację 
Przetargową 

Pod adresem internetowym Zamawiającego (Organizatora):  http://www.dctgdansk.pl. 

Dokumentacja publikowana będzie w zakładce „Aktywne Przetargi” 
(http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/). 
 
Zamawiający zastrzega, że część Dokumentacji Przetargowej może być dostępna na 
żądanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres podane powyżej (preferowany e-mail). 
 

Adres, na który należy 
składać Oferty  

ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie 

z dopiskiem „Postępowanie przetargowe P-19-4-PO1”. 

II Przedmiot zamówienia 

Opis zamówienia Zamówienie obejmuje zaprojektowanie budowy trzeciego piętra (czwartej kondygnacji) 
budynku biurowego Działu Utrzymania Ruchu oraz aranżacji wnętrza 
niezagospodarowanego poziomu 2 pietra. Wyłączenie w celach orientacyjnych – 
Zamawiający podaje, że powierzchnia jednego piętra to ok. 500m (dokładne powierzchnie 
znajdują się w udostępnionej dokumentacji). 

Zamówienie obejmuje w szczególności: 
a. Wykonanie projektu o szczegółowości projektu budowlanego. 
b. Przygotowanie dodatkowych opisów i rysunków (wykraczających poza rysunki 

niezbędne do projektu budowlanego) dla Zamawiającego na potrzeby przetargu na 
Generalnego Wykonawcę. 

c. Uzyskanie wszelkich wymaganych dla Zamówienia decyzji, pozwoleń, warunków, 
uzgodnień, aż do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

d. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
Szczegóły dot. Przedmiotu Zamówienia znajdują się w „Specyfikacji przetargowej zakresu 
prac projektowych”, która stanowi załącznik nr 2 do Wzoru Umowy. 
 

http://www.dctgdansk.pl/
http://www.dctgdansk.pl/
http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/
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Termin realizacji Zamówienia, z wyłączeniem czasu świadczenia nadzoru autorskiego, 
będzie odpowiadał czasowi określonemu w Ofercie, która została wybrana jako 
najkorzystniejsza, zgodnie z zasadami i kryteriami opisanymi w Warunkach Przetargu.  
 
Zamawiający szacuje, że niepodlegający ocenie i zależny od Wykonawcy robót 
budowlanych termin realizacji całego zamówienia – tj. wraz z włączeniem świadczenia 
nadzoru autorskiego Projektanta - upłynie do końca 2025 roku. 
 

Miejsce realizacji 
zamówienia 

ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie, Polska 
Kod NUTS: PL634 

Czy Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie 
zamówień rządowych (GPA)? 

Nie. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej? Nie. 

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych? Nie.  

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową? Nie 

Czy jest to Zamówienie podlegające wznowieniu? Nie 

Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na żądanie 
Zamawiającego? 

Tak. Por. okoliczności opisane w Warunkach Przetargu. 

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję 
elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty? 

Nie 

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym 

1. Wymagane wadium Nie dotyczy.  

2. Informacje 
dotyczące sytuacji 
oferentów oraz 
informacje i 
formalności niezbędne 
do oceny, czy spełnia 
on minimalne wymogi 
ekonomiczne, 
finansowe i techniczne 
  
  

Poniżej przedstawiono wymagania minimalne, które muszą zostać spełnione w całości 
przez Oferentów.  

A. Warunki podmiotowe: 

 

A1. Oferent musi posiadać uprawnienia wymagane przez przepisy prawa do 

wykonania Zamówienia.  

A2. Oferent nie może być w stanie upadłości lub likwidacji. 

A3. Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

projektowania obiektów budowlanych, do sumy gwarancyjnej 1 mln PLN. 

A4. Oferent nie jest konsorcjum (tj. Zamawiający nie dopuszcza do udziału w 

postepowaniu konsorcjów). 

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków A1, A2, A3, A4 Oferent przedstawi 

dokumenty zgodnie z Listą Sprawdzającą i Formularzem Oferty. 

 

 

B. Warunki finansowe: 

B1. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

umożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.  

 

B2. Oferent uzyskał w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, przychody ze sprzedaży 

w wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN. 

 

B3. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie 

mniejszej niż 300tys. PLN. 
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków B1, B2, B3 Oferent przedstawi dokumenty 

zgodnie z Listą Sprawdzającą i Formularzem Oferty. 

C. Warunki techniczne: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy: 
 
C1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do zrealizowania Zamówienia. 
 
C2 [Doświadczenie]  
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali samodzielnie, pełniąc 
funkcję projektanta, minimum 3 zlecenia obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji 
projektowej (projektu budowlanego) oraz świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 
obiektów kubaturowych o funkcji biurowej i/lub socjalnej oraz powierzchni użytkowej 500 
m2 lub większej. 
 
C2-B 
W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali samodzielnie, minimum 2 
zlecenia obejmujące zaprojektowanie wnętrz przeznaczonych na cele biurowo-socjalne. 
 
C3 [Wymagania kadrowe] 
dysponują osobami uprawnionymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie zgodnie z polskim prawem albo posiadającymi odpowiadające im 
uprawnienia do wykonywania takich funkcji na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 7 września 2005 r. w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych Dz. U. UE L 255 z 30.09.2005 r., a w 
szczególności osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń do 
projektowania w następujących specjalnościach (C3-A): 

 Konstrukcyjno-budowlanej  

 Architektonicznej 

 Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  

 Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

(Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby posiadającej kilka specjalności). 
 
C3-B Wyżej wymienione osoby wskazane przez oferenta powinny ponadto spełniać 
następujące warunki: 

 Uzyskały uprawnienia budowlane do projektowania we wskazanej specjalności w 
dniu 1 czerwca 2015 r. lub wcześniej; 

 Współpracowały z oferentem w roli projektanta co najmniej raz w okresie od 1 
czerwca 2015 r. do dnia złożenia ofert; 

 Będą dostępne do realizacji niemniejszego Zamówienia w zakresie określonym w 
Specyfikacji Przetargowej Zakresu Prac Projektowych; będą faktycznie brały udział 
w pracach projektowych oraz ich zmiana w trakcie realizacji Zamówienia będzie 
możliwa tylko za zgodą Zamawiającego. 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków C1 – C3 Oferent przedstawi dokumenty 
zgodnie z Listą Sprawdzającą i Formularzem Oferty. 
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3. Informacje 
dotyczące sposobu 
prowadzenia 
przetargu 

Sposób prowadzenia postępowania regulują Warunki Przetargu, dostępne na stronie 
internetowej Przetargu. 

IV Kryteria oceny Wniosków i informacje administracyjne 

Kryteria oceny ofert Szczegóły sposobu oceny ofert zostały przedstawione w Warunkach Przetargu, które są 
dostępne na stronie internetowej Przetargu.  
 
Kryteria brane pod uwagę przez Zamawiającego to: 

 90% Cena, 

 10% Czas Wykonania rozumiany zgodnie z jego definicją w Warunkach Przetargu, 
 

Warunki uzyskania 
dokumentacji 
przetargowej oraz 
dodatkowych 
wyjaśnień 

Dokumentacja Przetargowa jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 

Dokumentacja publikowana będzie w zakładce „Aktywne Przetargi” 
(http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/). 
 
Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, że część Dokumentacji Przetargowej może być 
dostępna na żądanie. W tym celu prosimy o kontakt na adres podane w punkcie I 
Ogłoszenia, powyżej (preferowany e-mail). 

Termin, miejsce, 
forma i sposób Ofert 

Szczegóły sposobu przygotowania oferty i jej złożenia określają Warunki Przetargu, 
dostępne na stronie internetowej Przetargu. 
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie DCT Gdańsk S.A. (adres: ul. 
Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie), od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:30-15:30 do dnia: 
 

03/06/2019 r. do godz. 13:00 

V Inne informacje 

Czy zamówienie dotyczy 
projektu/programu finansowanego ze 
środków UE? 

W momencie wszczęcia procedury przetargowej zamówienie nie dotyczy 
projektu/programu finansowanego ze środków UE. Zamawiający nie 
wyklucza, że Zamówienie będzie współfinansowane tymi środkami w 
przyszłości. 

Data zamieszczenia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym TED 

Ogłoszenie zostało wysłane do publikacji dnia 13/05/2019 r. 

 

http://dctgdansk.pl/pl/category/przetargi/aktywne_przetargi/

