Ogłoszenie nr 2021/BZP 00168178/01 z dnia 2021-09-02

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II –
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku Popielów – Stare Kolnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPIELÓW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413225
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Opolska 13
1.5.2.) Miejscowość: Popielów
1.5.3.) Kod pocztowy: 46-090
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 77 427 58 22
1.5.8.) Numer faksu: +48 77 427 58 38
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@popielow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.popielow.pl/193/110/przetargi.html
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 ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II –
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku Popielów – Stare Kolnie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-017090b6-f9ab-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168178/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-02 14:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000905/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap
II – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na odcinku Popielów – Stare Kolnie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Umowa o
dofinansowanie nr RPOP.03.01.02-16-0001/18-00.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00144820/01

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: BOS.271.9.2021.TJ
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 4657865,59 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski" – etap II –
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 na
odcinku Popielów – Stare Kolnie oraz budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na długości ok. 2,0 km, o szerokości w świetle
krawężników betonowych 2,50 m, o nawierzchni asfaltowej,
- budowę oświetlenia w newralgicznych miejscach,
- profilowanie i budowa rowów drogowych,
- budowa parkingu Bike & Ride w Popielowie,
- budowę dwóch przystanków autobusowych Stare Kolnie – Lewandówka wraz z wiatami
przystankowymi,
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przełożenie barier linowych na moście nad rzeką Budkowiczanka,
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- budowę zarurowań rowów drogowych,
- budowę wylotu do rzeki Budkowiczanki,
- likwidację kolizji sieciowych,
- budowę ścianek oporowych,
- budowę skarp i nasypów,
- wycinka istniejących drzew kolidujących z inwestycją,
- odtworzenie zieleni,
- likwidację istniejących przepustów, rozbiórki (w tym rozbiórki istniejących wiat),
- roboty porządkowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej
załącznik do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(dalej STWiORB), 3) przedmiar robót.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
45233121-3 - Roboty w zakresie budowy dróg głównych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
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 (4.046.674,21 zł) przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania, tj. 4.000.000,00 zł.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
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6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
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:
1
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4046674,21 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4919221,23 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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