Ogłoszenie nr 2021/BZP 00134504/01 z dnia 2021-08-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku gospodarczego leśnictwa Cieciorka - etap II

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 budynku gospodarczego leśnictwa Cieciorka - etap II
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29ecbd70-d3ee-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00134504/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-03 08:36
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:

1.1.1 Przebudowa budynku gospodarczegp w leśnictwie Cieciorka.
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 00091930/01

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.270.17.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 144597,13 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku gospodarczego leśnictwa Cieciorka wraz z
rozbiórką jego części położonej na działce: nr 383/1, obr. Kaliska, gmina Kaliska, powiat
starogardzki, zgodnie z Decyzją pozwoleniem na budowę nr AB.6740.5.33.2017 z dnia
15.09.2017 roku.
Zakres robót dotyczy części gospodarczej wykonanej w technologii murowanej. Wykonany
został w 2019 roku etap I tj. wymiana pokrycia dachowego na całym obiekcie oraz remont części
o konstrukcji drewnianej - stodoły.
Do wykonania przewiduje się m.in. prace: rozbiórkowe , modernizację sieci i instalacji
elektrycznej oraz wodnej, wykonanie podjazdu z kostki brukowej, opaski wokół całego budynku,
naprawa elewacji ceglanej, wzmocnienie belek stropowych, wykonanie nowej posadzki
wewnątrz budynku, nowych tynków renowacyjnych oraz sufitów z płyty drewnopodobnej typu
osb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie pomiaru powykonawczego
geodezyjnego. Podczas prac należy uwzględnić zmiany wprowadzone projektem zamiennym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. 11 do SWZ.
2) Przedmiar robót - zał. 12 do SWZ.
3) Projekty budowlane - zał. 13 do SWZ.
4) Pozwolenie na budowę - zał. 14 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262522-6 - Roboty murarskie
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
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: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
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: 182782,71 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208969,12 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 182782,71 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane "WAGMAR"
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5921019304
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7.3.3) Ulica: Hallera 19B
7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański
7.3.5) Kod pocztowy: 83-200
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: 2021-08-02
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 182782,71 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-11-15
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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