
Gdańsk: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku zamieszkania 
zbiorowego dla Młodzieżowego Ośrodka Readaptacji  Społecznej  przy ul. Modrej 69b 
w Gdańsku - Olszynce.

Numer  ogłoszenia:  392998  -  2009;  data  zamieszczenia:  13.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 331038 - 2009r.

Czy  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  zostało  zamieszczone  ogłoszenie  o  zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marynarki Polskiej 134a, 
80-865 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 5207000, faks 058 5207001.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Wykonanie  dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej budynku zamieszkania zbiorowego dla Młodzieżowego Ośrodka 
Readaptacji Społecznej przy ul. Modrej 69b w Gdańsku - Olszynce..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe 
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku zamieszkania zbiorowego dla 
Młodzieżowego Ośrodka Readaptacji Społecznej przy ul. Modrej 69b w Gdańsku - Olszynce 
(działka  nr  53/1).  W  budynku,  którego  powierzchnię  szacuje  się  na  ok.  500  m2  należy 
przewidzieć funkcję mieszkalną, rekreacyjną, terapeutyczną oraz administracyjną placówki. 
Placówka przeznaczona jest dla 12 wychowanków, w tym 25 % młodzieży niepełnosprawnej: 
1.  Dokumentacja  projektowa:  1)  Gotowy  do  złożenia,  w  celu  uzyskania  pozwolenia  na 
budowę:  wielobranżowy  projekt  budowlany  oraz  projekt  zagospodarowania  działki 
z przyłączami / sieciami wraz z uzgodnieniami i opiniami, zawierający informacje dotyczące 
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  sporządzony  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra 
Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U. 
z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z późn. zm.). 2) wielobranżowe projekty wykonawcze: - projekt 
wykonawczy architektury; - projekt wykonawczy konstrukcji i wyniki badań geologiczno - 
inżynierskich;  -projekt  wykonawczy  instalacji  i  urządzeń:  sanitarnych  (wodociągowych 
i  kanalizacyjnych),  ogrzewania i c.w.u. (należy zaprojektować własne źródło ciepła  - piec 
gazowy),  wentylacyjnych,  instalacji  i  urządzeń  elektroenergetycznych,  teletechnicznych 



(telefoniczna, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, internet, instalacja telewizyjna, instalacja 
sygnalizacji  alarmu  włamania)  oraz  innych  niezbędnych  do  uzyskania  pozwolenia  na 
użytkowanie  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  w  tym  odgromowych  i  innych 
wynikających  z  przepisów p -  poż.);  -  projekt  technologii  kuchni;  -  projekt  wykonawczy 
drogowy;  -  projekt  wykonawczy  szaty  roślinnej  wraz  z  inwentaryzacją  zieleni;  -  projekt 
wykonawczy sieci/przyłączy ujętych w projekcie zagospodarowania - projekcie budowlanym 
(zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  gestorów  uzbrojenia).  Wykonawca 
wystąpi  w  imieniu  inwestora  o  warunki  techniczne  oraz  dokona  wszelkich  niezbędnych 
uzgodnień  dokumentacji  z  gestorami  mediów,  urzędami  i  właściwymi  rzeczoznawcami. 
3)  przedmiar  robót.  4)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
(opracowanie  zawierające  zbiór  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu 
i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robot) 
sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  - 
użytkowego. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), jak również zgodnie z ustawą- Prawo 
zamówień  publicznych.  5)  kosztorys  inwestorski  sporządzony zgodnie  z  rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004 r.  w sprawie  określenia  metod  sporządzania 
kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. 
U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) oraz zgodnie z Pzp. Projektant uzgodni z Zamawiającym 
założenia do kosztorysu inwestorskiego. 6) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji (ZZK),.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.5)  Całkowita  końcowa  wartość  zamówienia  (bez  VAT)  obejmująca  wszystkie 
zamówienia i części: 59900.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie  dotyczy  projektu/programu  finansowanego  ze  środków  Unii 
Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• ARPRO Pracownia Projektowa Sp. z o. o., ul. Płowce 1, 80-153 Gdańsk, kraj/woj. 
pomorskie.



V.4)  INFORMACJA  O  CENIE  WYBRANEJ  OFERTY  ORAZ  O  NIE 
PODLEGAJĄCYCH  ODRZUCENIU  OFERTACH  Z  NAJNIŻSZĄ  
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

• Cena wybranej oferty: 59900.00
• Oferta z najniższą ceną: 56000.00 oferta z najwyższą ceną: 131000.00
• Waluta: PLN.


