Ogłoszenie nr 2021/BZP 00100788/01 z dnia 2021-07-01

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka Szadek -I etap

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Biała Podlaska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030011316
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska 37
1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska
1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bialapodlaska@lublin.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl/
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialapodlaska.lublin.lasy.gov.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:

Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka Szadek -I etap
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88132685-c766-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100788/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-01 10:42
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00053635/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka, Szadek- I etap
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: Nie

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: SA.270.19.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 454999,97 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w postaci budynku kancelarii
leśnictw Kniejówka, Szadek w technologii drewnianej szkieletowej tzw. „kanadyjskiej”
zlokalizowanej w miejscowości Kaliłów, 21-500 Biała Podlaska,
dz. nr ewid. geod. 1779/11.
Parametry budynku:
-powierzchnia zabudowy: 79,56 m2;
-powierzchnia użytkowa: 61,14 m2;
-kubatura: 326,96 m3.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają odpowiednio: przedmiar robót,
dokumentacja projektowo- techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

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:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie,
w przypadku gdy „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
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Analiza treści przepisu wskazuje, iż jego dyspozycja znajduje zastosowanie w przypadku
kumulatywnego wystąpienia dwóch wskazanych w nim przesłanek:
1) cena najkorzystniejszej oferty lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz
2) zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
W dniu 22.06.2021r. o godz. 09:02 czyli przed otwarciem ofert, zgodnie z art.222 ust.4 ustawy
PZP, Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia tj. 430 499,98 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta od firmy Tartak „BRONEK” Mieczysław
Bronisz, ul. 3 Maja 11, 08-210 Platerów, wg. której wynagrodzenie wynosi 560 879,27 zł brutto,
co znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
(wartość przekroczenia 133 379,29 zł).
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

2021-07-01 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

