
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Babice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 32

1.5.2.) Miejscowość: Stare Babice

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-082

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22-730-80-34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@stare-babice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starebabice.bip.net.pl

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

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Budowa ścieżki rowerowej na terenie Lasu Bemowskiego w Gminie Stare Babice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-26e0db2a-9917-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064730/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-26 09:40

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00064730/01 z dnia 2021-05-26

2021-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005405/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ścieżek rowerowych w gminie Stare Babice realizowana w ramach zadania
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na
terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030231/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZiF.271.4.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 691728,19 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu
Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr
18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice, na realizację której Zamawiający
posiada zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robót niewymagających
pozwolenia na budowę – „Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu
Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego na dz.ew. nr
18/189, 17/178,14/176, obręb 0010 Janów, gm. Stare Babice” z dnia 14.07.2020 r.
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach zadania: Promowanie
zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin
Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.
3. Przedmiot zamówienia:
1) Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na terenie Lasu Bemowskiego w m. Janów na
odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul. Sikorskiego” na dz.ew. nr 18/189, 17/178,14/176, obręb
0010 Janów, gm. Stare Babice obejmuje przebudowę drogi leśnej o długości 1330 m w zakresie
odtworzenia lub remontu nawierzchni z kruszywa o szerokości 3-3,5m wraz z poboczem o
szerokości 0,5m oraz wymianę przepustów pod koroną drogi. Lokalnie do odtworzenia
przewidziana jest skarpa rowu – wyprofilowanie i obsianie trawą:
2) zakres robót do wykonania wg projektu „Przebudowa drogi wewnętrznej – drogi leśnej na
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terenie Lasu Bemowskiego w m. Janów na odcinku pomiędzy ul. Decowskiego a ul.
Sikorskiego”:
a) konstrukcja zjazdu z ul. Decowskiego:
- warstwa ścieralna, mieszanka bitumiczna AC 11 S PMB 45/80-55, 4 cm,
- warstwa wiążąca, mieszanka bitumiczna AC 16 W PMB 25/55-60, 8 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa niewiązana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm,
- podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa związana cementem C3/4, 15 cm;
b) konstrukcja odtworzenia nawierzchni drogi leśnej:
- warstwa jezdna, mieszanka kruszywa niezwiązana 0/16 mm, C90/3, 4 cm,
- podbudowa, mieszanka kruszywa niewiązana 0/31.5 mm, C90/3, 22 cm (w dolnej części
zbrojenie geokratą komórkową o wys. 10 cm),
- warstwa odcinająca, geowłóknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m,
- zasypka piaskowa lub żwirowa 5 cm,
- podbudowa z bali drewnianych (dąb lub olsza), fi ok. 15 cm stabilizowana kołkami co 1 mb
drogi;
c) konstrukcja remontu nawierzchni drogi leśnej:
- warstwa jezdna, mieszanka kruszywa niezwiązana 0/16 mm, C90/3, 4 cm,
- podbudowa, mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31.5 mm, C90/3, 22 cm (w dolnej części
zbrojenie geokratą komórkową o wys. 10 cm),
- warstwa odcinająca, geowłóknina lub geotkanina separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m,
- istniejąca nawierzchnia gruntowo-tłuczniowa do profilowania korekcyjnego +/- 5 cm;
d) konstrukcja nawierzchni pobocza drogi leśnej:
- warstwa wierzchnia, pospółka 0/16 mm, 5 cm,
- podbudowa, mieszanka kruszywa niezwiązana 0/31.5 mm, C90/3, 10 cm

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

1. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 870 000 zł.
2. W terminie składania, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta, tj.: oferta Wykonawcy Planeta
S.A. z siedzibą 
w Warszawie (03-289) przy ul. Zdziarskiej 21 z ceną ofertową brutto (COB) – 957 648,89 zł

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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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

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie unieważniono
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