Ogłoszenie nr 2021/BZP 00164624/01 z dnia 2021-08-31

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Kamienna Karczma

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Kaliska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036750
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Długa 64
1.5.2.) Miejscowość: Kaliska
1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki
1.5.7.) Numer telefonu: 058 5889818
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kaliska.gdansk.lasy.gov.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Kamienna Karczma
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18d973eb-f031-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00164624/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-31 09:53
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00072116/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi leśnej Kamienna Karczma - Głęboczek - etap I.
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130370/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: SA.270.19.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 792726,88 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa Kamienna
Karczma, dz. ew. 130/11, 130/10, 130/9, 130/7, 126/2, obręb ewidencyjny Piece, gmina Kaliska,
powiat starogardzki. Łączna długość projektowanej budowy nawierzchni drogi wynosi 1961mb
oraz 480mb (zjazdy), szerokość korony 3,5m, pobocza 2x0,75m. Odwodnienie drogi
powierzchniowo. Trasa obejmująca budowę nawierzchni drogi przebiega po śladzie istniejącej
drogi gruntowej z niewielkimi korektami przebiegu, uwzględniając proste łuki poziome. Pobocza
drogi profilowane i zagęszczone z gruntu rodzimego.
Przewidziano nawierzchnię drogi, zjazdów, placów składowych, poszerzeń na łukach (KM 0+00
do KM 0+900 i KM 1+400 do KM 1+961) w dwóch warstwach:
- warstwa górna (zamykająca) z kruszywa naturalnego łamanego sortowanego mechanicznie o
frakcji 0-31,5 mm grubości 10 cm,
- warstwa dolna (podbudowa) z mieszanki piasku, żwiru i gliny rozścielana mechanicznie 10 cm,
Na KM 0+900 do km 1+400 dodatkowo warstwa:
- warstwa górna (zamykająca) z kruszywa naturalnego łamanego sortowanego mechanicznie o
frakcji 0-31,5 mm grubości 10 cm,
- warstwa dolna (podbudowa) z mieszanki piasku, żwiru i gliny rozścielana mechanicznie 10 cm
- warstwa dolna (odsączająca) z piasku frakcji 0-4mm rozścielana mechanicznie 10cm,
zagęszczona - (zmiana frakcji w stosunku do projektu)
- warstwa geowłókniny - separująco/wzmacniająca (rozciąganie 12 kN/m, CBR 1800N, przebicie
20mm)
Na odcinku 0+900 do km 1+400 - profilowanie i zagęszczenie, bez korytowania
Uwaga - zmiana frakcji piasku w stosunku do projektu.
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Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania drogi,
45233140-2 Roboty drogowe, 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z
wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Prace pomiarowe. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych. Karczowanie pni drzew z
pozostawieniem karp poza strefą robót. Roboty ziemne. Mechaniczne profilowanie i
zagęszczanie podłoża. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni, miejscami dodatkowo z
warstwą odsączającą i geowłókniną. Odwodnienie powierzchniowe. Geodezyjną inwentaryzacje
powykonawczą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca
zał. nr 10 do SWZ,
2) pomocniczo przedmiar robót - zał. nr 11 do SWZ,
3) projekt budowlany - zał. nr 12 do SWZ.
4) pozwolenie na budowę - zał. nr 13 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45222000-9 - Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli,
szybów i kolei podziemnej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 536054,79 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 798898,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 536054,79 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DUO Sp. z o.o. Sp. k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5892021645
7.3.3) Ulica: Rzemieślnicza 1
7.3.4) Miejscowość: Stężyca
7.3.5) Kod pocztowy: 83-322
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 536054,79 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-30
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe
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