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Ogłoszenie nr 510174691-N-2019 z dnia 21-08-2019 r.

Arboretum i Zakład Fizjografii: Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego
Arboretum w Cisowej „Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia oraz montaż

monitoringu hybrydowego na terenie Arboretum w Cisowej” 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: 574268-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

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 Cisowej
„Rozebranie budynku owczarni, budowa ogrodzenia oraz montaż monitoringu hybrydowego na
terenie Arboretum w Cisowej” 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 226/4/2019

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
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Arboretum w Cisowej
obejmujących swym zakresem rozebranie budynku owczarni, budowę ogrodzenia oraz montaż
monitoringu hybrydowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Rozbiórkę budynku owczarni
zespolonej; Budynek owczarni zespolonej jest obiektem składającym się z czterech segmentów
tworzących w rzucie poziomym czworobok z wydzielonym wewnętrznym dziedzińcem. Dwa
segmenty naprzeciwległe (wschodni i zachodni) stanowią owczarnie. Są to obiekty
jednokondygnacyjne ze strychami nieużytkowymi przykryte dachami dwuspadowymi. Kolejne
dwa segmenty naprzeciwległe (północny i południowy) stanowią obiekty z pomieszczeniami
gospodarczymi oraz wydzielonymi bramami wjazdowymi. Obiekt południowy
jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony ze strychem nieużytkowym przykryty dachem
dwuspadowym. Obiekt północny jednokondygnacyjny niepodpiwniczony ze strychem
nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym. Główną konstrukcją nośną segmentów
wschodniego i zachodniego są zewnętrzne ściany oraz konstrukcja wsporcza drewniana (słup
oraz zastrzały) usytuowana w osi podłużnej obiektów stanowiąca podporę dla stropu oraz więźby
dachu. W segmentach południowym i północnym główną konstrukcją nośną są ściany
zewnętrzne i wewnętrzne, na których wsparty jest strop oraz więźba dachu. Obiekt w całości
wykonany w technologii tradycyjnej: fundamenty w postaci ław i stóp betonowych, ściany
fundamentowe i ściany piwnic gr. 25 - 48 cm murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
cementowo - wapiennej, ściany konstrukcyjne przyziemia gr. 25 - 48 cm murowane z cegły
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej, ściany szczytowe murowane oraz
konstrukcji drewnianej, strop nad piwnicą betonowy, strop nad przyziemiem konstrukcji
drewnianej belkowej, w części gospodarczej z podłogą oraz podsufitką otynkowaną, a w części
owczarni jedynie z podłogą drewnianą z desek bez podsufitki, schody na strych jednobiegowe
drewniane, do piwnicy betonowe, więźba dachowa drewniana konstrukcji płatwiowo -
kleszczowej, dach dwuspadowy z pokryciem falistymi płytami azbestowymi, instalacje
wewnętrzne: wodociągowa oraz elektryczna, kubatura 8600 m3, powierzchnia zabudowy
1430,40 m2, długość budynku 45 m, szerokość budynku 39,45 m, max wysokość do kalenicy
9,27 m, min wysokość do kalenicy 7,65 m / 8,2 m. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
wykonanie prac związanych z demontażem istniejącego pokrycia dachowego z płyt falistych
eternitowych przez firmę posiadającą stosowne przeszkolenie do wykonania prac zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).
Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po procesie rozbiórki materiały zostały
przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposób „przyjazny środowisku” co
oznacza że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami. b) Budowę
ogrodzenia działki nr 13; Zadanie obejmuje: rozbiórkę istniejącego ogrodzenia z siatki na
słupkach żelbetowych 5100 m, budowę ogrodzenia długości 5100 m z siatki plecionej,
ocynkowanej, na słupkach z rury ocynkowanej RO 50x5 mm, słupki wysokości 210 cm
osadzone w fundamentach żelbetowych, siatka wysokości 200 cm. Słupki przy bramach, w
narożnikach oraz co 20 m należy wzmocnić przy pomocy zastrzałów, montaż bram z siatki w
ramach z kształtowników stalowych 4 szt. c) Montaż monitoringu hybrydowego - Zakres prac
obejmuje: montaż słupów dla kamer i urządzeń zasilających hybrydowych - 4 szt., montaż
zestawu do zasilania hybrydowego kamer monitoringu - 4 szt., montaż kamer monitoringu oraz
routera - 4 szt Kamery zasilane z zestawu zasilania hybrydowego kamery –panel fotowoltaiczny;
turbina wiatrowa, inwerter, akumulator na 36h pracy kamery; kamera obrotowa PTZ IP 2Mp
zoom 22x , router 3G zintegrowana z promiennikiem IR zasięg 50 m. 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.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
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Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45111000-8, 45111213-4, 45262660-5, 90650000-8,
45342000-6, 45314000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

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

Wartość bez VAT 1228560.18 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: Zakład Usługowy Remontowo - Budowlany Antoni Bar 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Władycze 16/5 
Kod pocztowy: 37-700 
Miejscowość: Przemyśl 
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 1394800.80 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1394800.80 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2662407.05 
Waluta: PLN

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

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


