Ogłoszenie nr 2021/BZP 00107019/01 z dnia 2021-07-07

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO KONIECPOL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150027356
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Różana 11
1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.7.) Numer telefonu: 34 35 51 285
1.5.8.) Numer faksu: 34 35 51 265
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.lasy.gov.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e02f42e-bcb9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107019/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-07 12:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00062836/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież
obserwacyjno - przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie realizowane jest ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-007/16-00
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082244/01

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: S.270.1.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 400000 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wieży obserwacyjnych przeciwpożarowych w
leśnictwach Kuczków i Perzyny"
2. Lokalizacja inwestycji:
a) wieża w leśnictwie Kuczków
 województwo śląskie,
 powiat Częstochowski
 gmina Koniecpol
 nr ewidencyjny działki 8937, obręb Koniecpol, oddz. 65 - h
b) wieża w leśnictwie Perzyny
 województwo śląskie,
 powiat Włoszczowski
 gmina Moskorzew
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 nr ewidencyjny działki 630, obręb Szczekociny, oddz. 119 - c
3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe wraz z wykonaniem robót budowlanych
obejmujących:
 Wykonanie koncepcji modernizacji,
 Wykonanie projektu wykonawczego,
 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wykonawczego.
4. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określony został w Programie
funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach.
6. Pierwszy etap /zaprojektuj/ obejmuje:
a) opracowanie dla każdej z wież oddzielnie projektu zgodnie z wymogami określonymi w
ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r, poz.
1333 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno - użytkowym który
stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
b) Opracowany projekt musi spełniać wymagania narzucone przepisami Prawa zamówień
publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zakazu
wynikającego z art. 99 ust. 4 ustawy PZP dotyczącego zakazu opisywania przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i
nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Przy czym w takim przypadku
obowiązkiem wykonawcy będzie określenie parametrów równoważności.
c) weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu umowy,
d) wykonanie opisowej i graficznej wersji roboczej Projektu budowlanego wraz z opisem
technicznym i przedłożenie do akceptacji Zamawiającemu,
e) po akceptacji wersji roboczej wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wraz z
rysunkami szczegółowymi w 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD,
f) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
g) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w całym okresie realizacji umowy,
h) opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia
i) projekt budowlano - wykonawczy winien uwzględniać wymagania zawarte w Instrukcji Ochrony
Przeciwpożarowej Lasu (załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące punktów obserwacyjnych) z
2019 roku, zatwierdzonej do użytku służbowego przez Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych w dniu 23.12.2019r.
j) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem prawomocnych: uzgodnień, decyzji
administracyjnych.
7. Drugi etap /WYBUDUJ/ obejmuje:
a) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projekcie,
b) demontaż oraz ponowny montaż mebli i urządzeń znajdujących się w kabinie obserwatora, w
tym służących do łączności radiowej z punktem alarmowo dyspozycyjnym,
c) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza
budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),
d) pokrycie wszelkich kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru
autorskiego, itp. ,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej
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f) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami
g) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,
h) uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,
i) zapewnienie w okresie gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego
j) odpady inne niż niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób
selektywny i bezpieczny dla środowiska i odprowadzić na składowisko komunalne.
k) odpady niebezpieczne powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób
bezpieczny dla środowiska oraz przekazać specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego
typu odpadów.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45213332-9 - Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli (…) oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny (…) najkorzystniejszej
oferty.
W niniejszym postępowaniu cena oferty z najniższą ceną wynosi 590 400,00 zł.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
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
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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: 590400 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 590400 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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