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Ogłoszenie nr 500179915-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.
Gmina Lądek Zdrój: Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy LądekZdrój.
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
Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lądek Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89052355600000, ul. ul. Rynek 31, 57540
Lądek-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 117 850, e-mail umig@ladek.pl, faks
748 147 418.
Adres strony internetowej (url): www.ladek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Lądek-Zdrój.
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:
I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji i przebudowie
ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb. Celem
inwestycji jest udostępnienie gruntów leśnych dla społeczeństwa do rekreacji w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Realizacja programu jest uznawana w
świecie za dobrą praktykę dotyczącą budowania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych
ścieżek: - długość ścieżki do wykonania: 22 000mb; - szerokość nawierzchni z gruntu
rodzimego: do 1mb; - odwodnienie ścieżki poprzez spadki poprzeczne: do 5%; - planowane
kładki z elementów drewnianych (szerokość 1m): 178mb; Pętla Orłowiec. Podczas wytyczania
"korytarza" ścieżki i pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość
szlaku wyniosła 15 700mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na
drzewach niebieskim markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej
długości trasy. Ze względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od
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trasującego mogą wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być
większe niż 10% w górę lub w dół. Pętla Zdrój. Podczas wytyczania "korytarza" ścieżki i
pomiarów terenowych za pomocą urządzenia do pomiarów GPS długość szlaku wyniosła 6
300mb (singletrack). "Korytarz" ścieżki oznaczony został w terenie na drzewach niebieskim
markerem. Po wykonaniu trasy należy wykonać pomiar GPS ostatecznej długości trasy. Ze
względu na błędy pomiarowe i ostateczny przebieg ścieżki, zależny od trasującego mogą
wystąpić różnice w długości śladu. Zakłada się że te różnice nie powinny być większe niż 10% w
górę lub w dół. II. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na
ścieżki rowerowe szerokości do 1,00 m i długości 22 000mb: 1.Pętla Orłowiec 15 700 mb, 2.
Pętla Zdrój 6 300 mb. Jezdnię zaprojektowano o szerokości do 1mb o przekroju poprzecznym
jednostronnym, bądź 2-stronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku do
5%, Zaprojektowano konstrukcję jezdni o nawierzchni kamiennej. Wykaz obiektów
planowanych do wykonania: 1. Ścieżka rowerowa – 22 000 mb. Na ścieżce typu "singletrack"
należy wykonać następujące rodzaje prac: "Korytarz" ścieżki, trasowanie ścieżki, czyszczenie
ścieżki, prace ziemne, ręczne prace wykończeniowe, nawierzchnie ścieżki (zewnętrzna warstwa
z kruszywa kamiennego), profil ścieżki. 2. Punkt wypoczynkowy. Przewiduje się wykonać punkt
wypoczynkowy: a) lokalizacja na Przełęczy Różaniec, nad Orłowcem 3. Bramy wjazdowe.
Przewiduje się wykonanie bram wjazdowych: a) na przełęczy Jaworowej, w kierunku Lądka
Zdrój z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”, b) na przełęczy Różaniec, w kierunku Lądka
Zdrój, ponowny wjazd na trasę singletrack, obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla
Orłowiec” lub „Orłowiec”, c) na rozpoczęciu trasy singletrack w kierunku Przełęczy Jaworowej
(pętla Orłowiec), obok punktu wypoczynkowego, z napisem „Pętla Orłowiec” lub „Orłowiec”,.
Ostateczne umiejscowienia należy uzgodnić z właściwymi Leśniczymi, d) na rozpoczęciu trasy
singletrack, pętla Zdrój z napisem „Pętla Zdrój” lub „Zdrój”. 4. Obiekty małej architektury i
urządzenia terenowe: - słupki z oznakowaniem występujące na ścieżce – należy je zamontować
na kątowniku ocynkowanym osadzanym w gruncie, - szykany zwalniające - należy je
zamontować na kątowniku ocynkowanym, - kładki drewniane - z elementów drewnianych
szerokości 1 m i 1,5 m, - rynny odwadniające, - oznakowanie terenowe do trasy, - infrastruktura
towarzysząca: tablice informacyjne, wieszaki na rowery, kosze na śmieci. 5. Istnieje możliwość
wykorzystania mineralnej warstwy rodzimej jako warstwy podbudowy, minimalna warstwa
wierzchnia 2,5 cm. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji inspektora nadzoru. 6.
Materiały drewniane malowanie farbą z piaskiem można zamienić na deskę ryflowaną (drobny
ryfel), impregnacja desek może być wykonana metodą zanurzeniową. 7. W ramach realizacji
inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do wykonania flagowania czyli wytyczenia
trasy w terenie wraz z 3 egzemplarzami inwentaryzacji powykonawczej dostarczonej
Zamawiającemu w wersji elektronicznej (pliki: .kml, .gpz, .kmz). Flagowanie trasy winna
przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i umiejętności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45233162-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie planowane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
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Regionalnego Nr projektu/naboru: RPDS.04.0401-IŻ.00-02-191/16 – OSI Nazwa projektu:
SINGLETRACK GLACENSIS

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1049260.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: ARES Daniel Łopatyński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Trzebieszowice 14a
Kod pocztowy: 57-540
Miejscowość: Lądek-Zdrój
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 1049260.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1049260.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1049260.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Cena wybranej oferty/wartość umowy netto (bez Vat) - 1049260.16- PLN
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67. ust.
1 pkt 3 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.
Art. 67. ust. 1 pkt 3. Ustawy Pzp. - ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z
przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia; Uzasadnienie faktyczne: Zamówienie planowane jest
do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr projektu/naboru:
RPDS.04.0401-IŻ.00-02-191/16 – OSI Nazwa projektu: SINGLETRACK GLACENSIS
Okres realizacji projektu przewidziano wyłącznie w 2018 r. Zamawiający pięciokrotnie
prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym
przetargu nieograniczonego, z których: • przetarg nr 1 (otwarcie ofert 7 marca 2018r.) –
wpłynęła 1 oferta - postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp;
• Przetarg nr 2 – (otwarcie ofert 26 marca 2018r.) - brak ofert; • Przetarg nr 3 – (otwarcie ofert
12 kwietnia 2018r.) - brak ofert; • Przetarg nr 4 – (otwarcie ofert 30 kwietnia 2018.) - brak
ofert; • Przetarg nr 5 – (otwarcie ofert 22 maja 2018r.) - brak ofert. Konieczność realizacji
zadania jest bardzo pilna, co uniemożliwia zachowanie terminów dla innych trybów
udzielenia zamówienia publicznego. Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznaje, że
brak jest możliwości zastosowania innych trybów udzielenia zamówienia publicznego niż
tryb zamówienia z wolnej ręki.
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