
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pokój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Pokój

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-034

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774693080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

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:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach realizacji dwóch operacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8253a17c-b71f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109929/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-09 12:52
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000978/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Ochrona różnorodności biol. poprzez utworzenie Centrum ochrony różnorodności i
biologicznej w Pokoju oraz Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka
zrównoważonego rozwoju w Pokoju

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamawiający informuje, że zamówienie jest finansowane z Regionalnego
ProgramuOperacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego
FunduszuRozwoju Regionalnego. Umowy o dofinansowanie: nr RPOP.05.01.00-16-0012/17-00 i
nrRPOP.05.01.00-16-0014/16-00

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056815/01

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: SG.III.271.7.2021

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniami w ramach realizacji dwóch projektów:Projekt
nr1:„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności
biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i
przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa
opolskiego”Projekt nr 2:Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka
zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności spójności
regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców
Opolszczyzny.Zakres Projektu 1:1.Przedmiotem zamówienia jest budowa budynków Pawilonów
Ogrodowych wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym zlokalizowanym na działce nr 369/95
w miejscowości Pokój.2.Budowa poletek i zagonów do hodowli roślin- zagony jako niewielkie
poletka ograniczone drewnianymi obrzeżami. Ścieżki między zagonami powinny mieć szerokość
co najmniej 30cm, mogą być udeptane ziemią,porośnięte trawą, wysypane korą, kamieniami,
trocinami. 3.Utworzenie Dwóch labiryntów – 3.1Kwadratowy labirynt z ciętych cisów 1336szt-
labirynt wykonany na rzucie kwadratu,uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów
150cm. 3.2 Okrągły labirynt z ciętych cisów1383 szt.- labirynt założony na rzucie koła
uformowany z ciętych cisów. Wysokość żywopłotów150cm. 4.Wykonanie rekultywacji gruntu na
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obszarze 1,5639ha 5.Wykonanie nasadzeń6.Usunięcie patogenu grzyba na powierzchni
1,6289ha 7. Usunięcie drzew 132 szt. oraz pielęgnacja 24 szt. drzew 8.Objęcie ochroną
pomnikową 8 szt. drzew 9.Poprawa mikroretencji poprzez budowę systemu melioracji
10.Rozbiórka budynków gospodarczych B2, B3, B411.Rozbudowa Ścieżek edukacyjnych
Hansegrand 12. Montaż krat na drzewa 5 szt. Drzewa dla których lokalizacja wypadła na
ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone kratą pod drzewa .
1.Przedmiotem projektu 2 jest budowa budynku oranżerii z zabytkowym kominem wraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem budowlanym.Budowa Oranżerii z zabytkowym
kominem zlokalizowanego na działce 369/95 w miejscowości Pokój wraz instalacjami (wod.-kan,
c. o., elektro-energetyczna,oświetlenie wew. i zew.,zagospodarowanie terenu wokół budynku)
oraz wycinką drzew i krzewów, nasadzenia, budowę ciągów komunikacyjnych oraz rozbiórkę
budynku. 2.W ramach zagospodarowania terenu:1.Usunięcie 90 szt. drzew w związku
koniecznością przeprowadzenia prawidłowej gospodarki drzewostanem. 2.Montaż 3 ławek
parkowej 3. Montaż 3 tablic informacyjnych 4.Montaż 1 tabliczka kierunkowa 5. Montaż 1 kosz
na śmieci 6.Montaż1 stojak na rowery 7.Montaż 1 kratownicy pod drzewo- drzewa dla których
lokalizacja wypadła na ścieżkach z nawierzchni typu hansegrand muszą zostać zabezpieczone
kratą pod drzewa.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42511110-5 - Pompy grzewcze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

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

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112300-8 - Rekultywacja gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

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

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

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

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych
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45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262520-2 - Roboty murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

76431000-3 - Usługi odwiertów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

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: 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

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: 6777000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6777000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6777000,00 PLN

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

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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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: Berbud Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9910509923

7.3.3) Ulica: ul. Brynicka 6

7.3.4) Miejscowość: Kup

7.3.5) Kod pocztowy: 46-082

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dach Bud Mateusz Glej
Przecza 22, 49-345 Skorogoszcz
Wykonanie prac budowlano-montażowych przy Pawilonie Ogrodowym i Oranżerii

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6777000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2020-07-09

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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