
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD PORTU MORSKIEGO DZIWNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320986134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Osiedle Rybackie 16K

1.5.2.) Miejscowość: Dziwnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-420

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 913217234

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: port@dziwnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.dziwnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.port.dziwnow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

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:
Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3cff41e-bbdb-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00215932/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-21 10:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00122679/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja Portu Rybackiego w Dziwnowie – Nabrzeże Turystyczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
ziałania 1.12 „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury
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portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani” w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa
zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w
Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

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: ZPM.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nabrzeża na odcinku ok. 424 mb wraz z zalądowieniem oraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie z dokumentacją projektową.
Uwaga:
Należy przewidzieć do posadowienia słupów oświetleniowych fundamenty betonowe (prefabrykowane). Pomiędzy latarniami
należy przewidzieć ułożenie równolegle z kablami rurę hdpe o średnicy 25 mm z pilotem z doprowadzeniem hdpe do
pomieszczenia 01 w budynku administracyjno-socjalnym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia polegającej na dostawie i montażu pomostów
pływających.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14446350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17484764,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14446350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00215932/01 z dnia 2022-06-21

2022-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AARSLEFF Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 951 13 12 627

7.3.3) Ulica: Al. Wyścigowa 6

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-681

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował przy pomocy Podwykonawców w zakresie wszystkich robót za wyjątkiem
wykonania ścianki szczelnej i kotew gruntowych, przy czym roboty konstrukcyjno-budowlane związane z wykonaniem
budynku administracyjno-socjalnego oraz nawierzchnie zewnętrzne wykona Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-
Handel Rafał Zieliński NIP 8792312244.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14446350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
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