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Ogłoszenie nr 510174695-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Arboretum i Zakład Fizjografii: Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego
Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa

oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
- Etap I” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ

na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 „Ochrona
różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum
w Bolestraszycach” Nr RPPK.04.05.00-18-0006/18. Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.5 Różnorodność Biologiczna

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 568577-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540142804-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Arboretum i Zakład Fizjografii, Krajowy numer identyfikacyjny 65096704900000, ul.
Bolestraszyce  130, 37-722  Bolestraszyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 716 425,
e-mail arboretum@poczta.onet.pl, faks 166 716 425. 
Adres strony internetowej (url): www.bolestraszyce.com 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach
„Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i
monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Etap I” w ramach
projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu
botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
AG 226/3/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Arboretum w Bolestraszycach
obejmujących swym zakresem przebudowę alejek oraz montaż monitoringu - Etap I. Przedmiot
zamówienia obejmuje: a) Budowę monitoringu na działkach nr 761/36; 761/29; 906/1;
1185/4;1185/5; 1186/55; 1186/56. Zadanie obejmuje wykonanie monitoringu TV dla obszaru
arboretum w zakresie nadzoru cennych nasadzeń oraz terenów arboretum na których planowane
są nowe nasadzenia oraz zagospodarowanie terenu. Wykonywana instalacja monitoringu
przebiegać będzie w kanalizacji kablowej oraz w ziemi i na słupach oświetlenia parkowego.
Zakres prac obejmuje: budowę kanalizacji kablowej o łącznej długości 2252 m, budowę studni
kablowych, budowę systemu monitoringu, w tym m.in: montaż punktów dystrybucyjno –
zasilających instalacji monitoringu w obudowie ZK-1 kompletnie wyposażonych, ustawienie
słupów pod kamery monitoringu, montaż kamer monitoringu zewnętrznych kompletnych,
montaż kompletnych rejestratorów, montaż szafek rack kompletnie wyposażonych b)
Przebudowę alejek wraz z odwodnieniem - Etap I na działkach nr 761/25; 761/29; 906/1;
1185/4;1185/5; 1186/55; 1186/56. Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem w Etapie
I obejmuje następujące alejki wg Projektu Zagospodarowania Terenu: 1. Alejki z kruszywa
mineralnego łamanego Hanse Grand o łącznej długości 1230 m i powierzchni 3 435 m2. Alejki
zostaną ograniczone dwustronnym obrzeżem betonowym 8/30 wraz z odwodnieniem
powierzchniowym, Odcinek B1 - A 6, o długości 133 m, Odcinek B3 - B8, o długości 205 m,
Odcinek C1 - C 4, o długości 24 m, Odcinek C2 - K9, o długości 133 m , Odcinek D1 - D 3, o
długości 40 m, Odcinek E1 - E 15, o długości 424 m, Odcinek F1 - F 6, o długości 145 m,
Odcinek G1 - G 4, o długości 92 m, Odcinek K1 - K 3, o długości 32 m. 2. Alejki z kostki
brukowej porfirowej gr. 10 cm o łącznej długości 162 m i powierzchni 517 m2, Odcinek A6 - A
8, o długości 69 m, Odcinek B8 - B11, o długości 88 m, Zjazd A5, o długości 5 m. 3. Alejki z
kostki brukowej granitowej gr. 10 cm o łącznej długości 202 m i powierzchni 569 m2, Odcinek
C4 - C6, o długości 66 m, Odcinek D3 - D10, o długości 136 m. 4. Alejki z kamienia łamanego,
piaskowca o łącznej długości 103 m i powierzchni 235 m2, Alejki zostaną ograniczone
dwustronnym obrzeżem kamiennym 12/30. Odcinek A1 - B3, o długości 82 m, Zjazd A4, o
długości 21 m, Kanalizacja deszczowa z rur PCV o łącznej długości 153 m, Schody terenowe z
kostki granitowej i podkładów kolejowych. Dla nawierzchni (kruszywa) Hanse Grand
wskazanego w dokumentacji projektowej, Zamawiający podaje w SIWZ parametry
równoważności. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Załączniku nr
6 do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia, na który składa się dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiar robót.
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie obejmuje I Etap realizacji inwestycji
„Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i
monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach”. Dokumentacja
obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Szczegółowy
zakres robót objęty niniejszym postępowaniem przetargowym określony został w przedmiarze
robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233253-7, 45311000-0, 45330000-9, 45314200-3,
45316200-7, 45312000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
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III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1505668.05 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Stolarsko Budowlane Marek Kurpiel 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Tyniowice 66 
Kod pocztowy: 37-565 
Miejscowość: Roźwienica 
Kraj/woj.: podkarpackie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1702245.25 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1702245.25 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2633748.10 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


