
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO AUGUSTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790011210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turystyczna 19

1.5.2.) Miejscowość: Augustów

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 643 99 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

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:
Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a650655c-04ae-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00241757/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-22 08:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00055941/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja drogi w Leśnictwie Białobrzegi nr 3015

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 00158198/01

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.270.6.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 670000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą:
„Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”
Modernizacja polegająca na przebudowaniu, polepszeniu i wyprofilowaniu nawierzchni.Adres:
Droga leśna - dojazd pożarowy w Leśnictwie Białobrzegi, w oddziałach: 15, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,22, 21,20 w km 1+000,00 ÷ 4+000,00 o długości 3000,00 mb.
Działki ewidencyjne nr. 15/8, 14, 13, 12, 11/2, 174, 11/1, 10, 9,8, 7, 6, 5/1, 514, /2, 4, 3, 2, 1,
522/1/22, 22/2, 22/1, 21/2, 523, 21/1,21/2, 21/3, 20/1, 20/2, 522/1/20, 522/1/20, 522/1/21, w
obrębie ewidencyjnym 0005 Czarnucha, Gmina Augustów, pow. augustowski, woj.
podlaskie.Przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach:- Specyfikacji technicznej;- Projekcie
zagospodarowania terenu;- Projekcie arch.-bud. Wymagania dotyczące robót:
Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami
Inspektora nadzoru Zamawiającego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej,
wytycznymi niniejszej SWZ, a także jej pozostałymi załącznikami. Żwir musi pochodzić ze
żwirowni posiadającej koncesję na wydobywanie kruszywa. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do badania zgodności wbudowanego kruszywa na każdym etapie budowy.Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
pracowników fizycznych wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia tj.
pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane drogowe i ogólnobudowlane, w tym
operatorów maszyn,jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 poz.
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1320). Wszystkie prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w
terminie do 90 dni od daty przekazania placu budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

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: 799111,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 807688,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 799111,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

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: Bogmar Roboty Ziemne,
Transport i Handel Bogusław Martynko

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8441002699

7.3.3) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 34

7.3.4) Miejscowość: Suwałki

7.3.5) Kod pocztowy: 16-400

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 799111,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

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
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