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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448359-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Baniocha: Roboty budowlane
2021/S 172-448359
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów
Krajowy numer identyfikacyjny: 012567080
Adres pocztowy: Pilawa, ul. Klonowa 13
Miejscowość: Baniocha
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pacia
E-mail: chojnow@warszawa.lasy.gov.pl
Faks: +48 227275752-8
Adresy internetowe:
Główny adres: http://chojnow.warszawa.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_chojnow/zamowienia_publiczne
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli”
Numer referencyjny: ZG.270.4.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli polegać będzie na budowie,
przebudowie urządzeń wodnych na terenie kompleksu stawów: Żuraw, Bąk, Rzekotka i Zapomniany (dawnych
stawów rybnych) w Kraśniczej Woli oraz na sąsiadujących ciekach Dopływie z Chyliczek i Dopływie spod
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Mościsk, umożliwiających piętrzenie, przechwytywanie i w konsekwencji retencjonowanie wezbraniowych/
roztopowych wiosennych wód w ww. stawach.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 435 396.67 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247270 Budowa zbiorników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki – obszar wiejski (140504_5), obręb nr 0018 Kraśnicza Wola, działki
ewidencyjne 4, 5/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje w szczególności:
• prace budowlane
- Budowę urządzeń wodnych B-2, B-4 (budowle wlotowe), B-5, B-7 (budowle upustowe) - 4 szt.
- Przebudowę urządzeń wodnych B-1 (budowla piętrząca), B-3, B-9 (budowle upustowe), B-6 (budowla
wlotowa), B-8 (budowla przerzutowa) - 5 szt.
- Budowę nowych odcinków grobli wzdłuż Dopływu z Chyliczek na długości: 295 m na prawym brzegu o
średniej wysokości 0,5 m i 177 m na lewym brzegu o średniej wysokości 0,4 m, chroniących dolinę ww. cieku
(groble o szerokości korony 2 m i nachyleniu skarp 1:2),
- Przywrócenie stanu pierwotnego stawów i przygotowanie czaszy stawów do retencjonowania wody (lokalne
oczyszczenie z roślinności, głównie w rejonie budowli hydrotechnicznych, oraz w pasie przylegającym do grobli
i wykonanie tzw. głęboczek).
- Przywrócenie grobli (odtworzenie pierwotnego kształtu - podwyższenie i poszerzenie grobli na wymaganych
odcinkach) umożliwiający uzyskanie piętrzenia w stawach na rzędnych:
Staw Bąk – 97,55 m n.p.m, powierzchnia lustra wody – 6,94 ha, pojemność – 28 545 m3
Staw Żuraw - 97,50 m n.p.m. powierzchnia lustra wody – 5,96 ha, pojemność –
21 858 m3
Staw Rzekotka - 97,50 m n.p.m. powierzchnia lustra wody – 2,11 ha pojemność
13 446 m3
Staw Zapomniany - 97,30 m n.p.m. powierzchnia lustra wody – 3,50 ha pojemność – 33 322 m3
- Odmulenie koryta cieku Dopływu z Chyliczek na odcinku ok. 380 m bez zmiany geometrii koryta;
- Odmulenie rowu odpływowego na długości ok. 64 mb. bez zmiany geometrii koryta.
- Zabezpieczenie grobli siatką przed działalnością zwierząt kopiących nory (np. bóbr europejski)
- Uzyskanie wszelkich dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnych z wymaganiami Decyzji
pozwolenia na budowę nr 414/SAAB/2020, (załącznik nr 2 do SWZ) uprawniającymi do użytkowania wykonanej
inwestycji.
• Nadzór przyrodniczy zgodny z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.09.2018 r.
OŚ.6220.25.2018.ŁK.11 (załącznik nr 2 do SWZ)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer identyfikacyjny projektu:„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” nr POIS.02.01.00–00-0005/16.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia
1 Roboty budowlane: od 16 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2 Uzyskanie wszelkich dokumentów, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnych z wymaganiami Decyzji
pozwolenia na budowę nr 414/SAAB/2020, (załącznik nr 2 do SWZ) uprawniającymi do użytkowania wykonanej
inwestycji: od 01 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 096-250146

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
„Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
31/08/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: KERIM s.c. Mirosław Omieciński Wojciech Omieciński
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8311581380
Adres pocztowy: Wola Czarnyska 19
Miejscowość: Wodzierady
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 98-105
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 435 396.67 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 411 591.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
(...)każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia składane na formularzuJEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem
nieważności,w formie elektronicznej.
4)dokumenty, o których mowa w pkt 9.1.lit. f–l obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
5)wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność
solidarną za wykonanie umowy;
6)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę
kierującego(lidera),upoważnionego do zaciągania zobowiązań,otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu każdego,jak też dla wszystkich partnerów;
7)Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera
lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z
osobna.
9.9.W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot.oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(konsorcjum)stosuje się odpowiednio,z
zastrzeżeniem,że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów,o którym mowa w pkt
9.1.należy załączyć(1)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,iż Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed jego złożeniem,a w
przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności oraz(2)zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,w zakresie art.109 ust.1pkt1PZP, wystawione nie wcześniej niż
3miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem dokumenty potwierdzające,że odpowiednio
przed upływem terminu składnia ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
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społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.
9.10.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia,Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich
lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
9.11.Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty,w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
Pełna treść warunków udziału w dokumentach zamówienia
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.214 ust.1pkt 7PZP, w okresie
3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót
podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i nie przekroczą 50% jego wartości.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5000 PLN na zasadach określonych w dokumentacji
zamówienia pkt 11.
Zasady komunikacji między Zamawiającym,a Wykonawcami określono w dokumentacji zamówienia w pkt 10
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone
w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
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zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2021
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