
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Realizacja robót budowlanych w zabytkowym parku w Pokoju w ramach 3 operacji dofinansowanych z RPO WO na lata
2014-2020

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

1.5.9.) 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://bip.gminapokoj.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:
Realizacja robót budowlanych w zabytkowym parku w Pokoju w ramach 3 operacji dofinansowanych z RPO WO na lata
2014-2020

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18afa7f8-d20f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287384/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-02 10:36

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027083/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Realizacja robót budowlanych w zabytkowym parku w Pokoju w ramach 3 operacji dofinansowanych z RPO WO na
lata 2014-2020

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 Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
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współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy o dofinansowanie: nr
RPOP.05.01.00-16-0022/17,nr RPOP.05.01.00-16-0024/17 oraz nr RPOP.05.01.00-16-0025/17

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00156873/01

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.271.6.2022

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

Przedmiotem zamówienia jest Realizacja robót budowlanych w zabytkowym parku w Pokoju w ramach 3 operacji
dofinansowanych z RPO WO na lata 2014-2020

Projekt nr VI: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz
działania edukacyjno promocyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek nr 22/17)

Projekt nr VII: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w
zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji
ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wniosek 24/17)

Projekt nr VIII: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na
obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne.w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Wniosek 25/17)

Zakres Projektu VI 22/17:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1302/18 w
zabytkowym parku w miejscowości Pokój w części Parku Francuskiego.

Zakres projektu obejmuje:
1.Gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i pielęgnacja w tym usunięcie drzew 172 szt. oraz pielęgnacja 26szt.
drzew
2.Budowa Fontanny wraz z instalacjami elektryczna i wodną 
3.Wykonanie rekultywacji gruntu na obszarze 1,95 ha
4.Wykonanie nasadzeń
5.Wykonanie nasadzeń w postaci 3 parterów w tym zielony Amfiteatr 
6. Budowa Ścieżek edukacyjnych Hansegrand 1271,94mb
7.Elementy małej architektury (koszt na śmieci 15szt., Ławka parkowa 24 szt., drogowskazy 1 szt.,tablica informacyjna 2 szt.
tabliczka z oznakowaniem pomników przyrody 12 szt., kraty żeliwne pod drzewa 4 szt.)
8.Usunięcie patogenu grzyba i rekultywacja terenu 1,95 ha 
9.Objęcie ochroną pomnikową 12 szt. 
10. Instalacja Wodno-kanalizacyjna i elektryczna fontanny
11. Prace melioracyjne
12. Prace rozbiórkowe 
Szczegółowy zakres Projektu VII: 24/17 Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji
gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania
z zakresu edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu w zabytkowym parku w
miejscowości Pokój w części Parku Francuskiego. 
1.Gospodarka drzewostanem w tym usunięcie 281 szt. drzew, pielęgnacja w tym cięcia sanitarne, usunięcie posuszu,
zastosowanie wiązań 98szt., w tym objęcie drzew prawną ochroną pomnikową 11 szt.
2.Mała architektura
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3. Wykonanie nasadzeń
4.Wykonanie parkingu i zjazdu nr 2 od ul. Wolności (36 miejsc+4 miejsca dla niepełnosprawnych)
5.Prace agrotechniczne, rekultywacja terenu 3,54 ha
6.Usunięcie szkodliwych substancji z gleby 3,54 ha
7. Usunięcie podszytu na obszarze 3,36ha
8.Renaturyzacja zbiornika wodnego fosa i ceku wodnego ( powierzchnia 4281 m2+ 160m2) i odbudowanie systemu
melioracji (566 mb) z wymianą przepustów z zastawkami na fosie
9.Wykonanie Zjazdu z drogi nr 2 wraz z parkingiem 

1.2.3 Szczegółowy zakres Projektu VIII 25/17Projekt nr VIII: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz
przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne.w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1302/18 w
zabytkowym parku w miejscowości Pokój w części Parku Francuskiego.
Zakres projektu obejmuje:
1.Gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i pielęgnacja w tym usunięcie drzew 86 szt. oraz zabiegi pielęgnacyjne,
cięcia sanitarne ze względu na posusz 181 szt. drzew, redukcja korony 24szt., redukcja korony z usunięciem posuszu 10szt.
Zastosowanie specjalistycznych wiązań 8szt. 
2.Wykonanie nasadzeń
3.Wykonanie rekultywacji gruntu na obszarze 2,85 ha, w tym usunięcie szkodliwych substancji z gleby. 
4.Wykonanie instalacji elektrycznej w cz. Angielskiej w ramach zewnętrznego oświetlenia 
5. Budowa Ścieżek edukacyjnych Hansegrand i żwirowych łącznie 2,39 km (1,98 km nawierzchnia hansegrand+0,41km
ścieżki żwirowe)
6. Elementy małej architektury (koszt na śmieci 5szt., Ławka parkowa 10 szt., drogowskazy 4 szt.,tablica informacyjna 4 szt.
tabliczka z oznakowaniem pomników przyrody 11 szt., latarnie 4 wysokie, 2 gruntowe)
7. Prace melioracyjne 362,50 mb

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

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

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, 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

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

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
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77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

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: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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: 7494978,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 13026955,79 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7494978,00 PLN

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: Berbud Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 99105099232

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?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7494978,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

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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