Ogłoszenie nr 2021/BZP 00142221/01 z dnia 2021-08-10

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO ŻAGAŃ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970254270
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Żarska 14
1.5.2.) Miejscowość: Żagań
1.5.3.) Kod pocztowy: 68-100
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 68 368 19 50
1.5.8.) Numer faksu: +48 68 377 34 92
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zagan@zielonagora.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia
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:

Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9c9f3952-d4e2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142221/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-10 07:53
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00073431/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Bieżące utrzymanie dojazdów pożarowych i dróg leśnych.
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 00094173/01

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.270.6.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 600071,69 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia są: roboty budowlane
polegające na utrzymaniu (konserwacji) dróg leśnych (w tym dróg pożarowych, miejsc postoju
pojazdów) na terenie Nadleśnictwa Żagań w 2021 r.,
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Drogi o nawierzchni utwardzonej – konserwacja nawierzchni tłuczniowych .W ramach tego
zakresu planuje się następujące czynności:
- Naprawy dróg tłuczniowych - profilowanie równiarką, rozluźnienie górnej warstwy, likwidacja
nierówności profilu drogi, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym
- Naprawy dróg tłuczniowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem dowiezionym ubytków o
pow. do 3,0m2 o głębokości do 10cm
- Naprawy dróg tłuczniowych - uzupełnienie nawierzchni miałem kamiennym w ilości 20kg/m2
wraz z zagęszczeniem
2) Drogi o nawierzchni nieutwardzonej – konserwacja nawierzchni gruntowych. W ramach tego
zakresu planuje się następujące czynności:
- Naprawy dróg gruntowych - profilowanie równiarką, rozluźnienie górnej warstwy, likwidacja
nierówności profilu drogi, wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - Naprawy dróg
gruntowych – zagęszczanie.
- Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 13 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z załadunkiem nadmiaru gruntu z koryta i odwozem na
2021-08-10 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00142221/01 z dnia 2021-08-10

odległość do 3km
- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grubości
po zagęszczeniu do 13 cm wraz zamiałowaniem frakcją 0/4mm (20kg/m2)
- Koryta wykonywane mechanicznie gł. do 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża z załadunkiem nadmiaru gruntu z koryta i odwozem na
odl. do 3km - dojazdy pożarowe
- Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm
uzupełnianej frakcją 0/5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu jak w przedmiarze robót wraz
zamiałowaniem frakcją 0/4mm (20kg/m2)
- Nawierzchnia z materiału rodzimego - warstwa o grubości po zagęszczeniu jak w przedmiarze
robót - pobocza utwardzone z materiału rodzimego uzyskanego w wyniku korytowania istniejącej
nawierzchni - dojazdy pożarowe i drogi leśne.
3) Towarzyszące roboty konserwacyjne poza obszarem jezdni w pasie drogowym. W ramach
tego zakresu planuje się następujące czynności:
- Odmulanie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu (średnio 0,4m3/mb)
- Rozplantowanie urobku na poboczach i linii lasu
- Mechaniczne ścinanie poboczy
- czyszczenie przepustów
- Inne prace wykonywane ręcznie
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy 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: 320537,01 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 442295,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 320537,01 PLN
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6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Andrzej Kura Firma HandlowoUsługowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 970717563
7.3.3) Ulica: Tartakowa 1
7.3.4) Miejscowość: Żagań
7.3.5) Kod pocztowy: 68-100
7.3.6.) Województwo: lubuskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-03
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 320537,01 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
1. Wartości zamówienia, ofert oraz umowy podane w ogłoszeniu to wartości netto bez podatku
od towaru i usług.
2. W trakcie postępowania zmieniono stronę prowadzonego postępowania z
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zagan/zamowienia_publiczne na
https://zagan.zielonagora.lasy.gov.pl/przetargi-zamowienia-zarzadzenia
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