
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych
w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i

Brdy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych
w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i
Brdy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5103dcbc-7d17-11ec-beb3-a2bfa38226ab
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049610/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 09:28

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Pomorskie szlaki kajakowe
- szlakiem Zbrzycy i Brdy – RPO

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie w ramach projektu pn.: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy jest
dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 08. Konwersja, Działania 08.04. Wsparcie atrakcyjności
walorów dziedzictwa przyrodniczego.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00033341/01

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: WZ.271.5.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 27752,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad projektowaniem i
realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych
w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i
Brdy.
2. Obowiązki ogólne
2.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi i robotami budowlanymi branży
budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie obowiązków
wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
ze zm.).
2.2. Reprezentowanie inwestora na etapie projektowania i weryfikacja dokumentacji projektowej
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pod względem jej zgodności z PFU oraz wnioskiem i umową o dofinansowanie ze środków RPO
WP.
2.3. Reprezentowanie inwestora na etapie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem budowy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.4. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej
działalności z wymaganiami Zamawiającego.
2.5. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i zaleceniami instytucji finansujących przedmiotową
inwestycję oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego związanych z prowadzoną
inwestycją.
2.6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami projektowymi i
przekazywanie co miesięcznego pisemnego raportu o postępie prac projektowych i z realizacji
inwestycji w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Raport powinien zawierać informacje o:
a) postępie prac projektowych,
b) występujących problemach na etapie projektowania,
c) postępie prac wykonawczych z podaniem ich szacunkowych ilości w formie tabelarycznej,
wraz z określeniem zaawansowania robót; postęp prac należy udokumentować dokumentacją
fotograficzną,
d) planowanych robotach na najbliższy miesiąc,
e) występujących problemach na etapie budowy (realizacji robót),
f) innych ważnych kwestii dotyczących realizowanego zadania.
3. Obowiązki - Etap Projektowania
3.1. Weryfikacja koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie zgodności z PFU.
3.2. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowej realizacji prac projektowych.
3.3. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z Wykonawcą robót i prac
projektowych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów prawa
budowlanego i przepisów z nim związanych.
3.4. Monitorowanie postępu prac projektowych oraz składanie stosownych raportów.
3.5. Udział w naradach roboczych w siedzibie Zamawiającego, min. 2 razy w miesiącu.
3.6. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności.
3.7. Podpisywanie protokołów zdawczo - odbiorczych dokumentacji projektowej.
3.8. Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków o wydanie decyzji na pozwolenie na
budowę/zgłoszenia budowy.
3.9. Przygotowanie wniosków o wydanie dzienników budowy.
3.10. Przygotowanie wniosku zawiadomienia PINB/ WINB Gdańsk o planowanym terminie
rozpoczęcia budowy.
4. Obowiązki - Etap Budowy
4.1. Udział w przekazaniu placu budowy.
4.2. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z
projektami budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, dla wszystkich robót.
4.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niezgodnych z
dokumentacją projektową i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.
4.4. Nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.
4.5. Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowień umowy z wykonawcą robót
budowlanych w stosunku do realizacji elementów zadania oraz do przepisów prawa
budowlanego i przepisów z nim związanych.
4.6. Nadzorowanie i kontrolowanie zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z
sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:
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a) planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
b) dokumentacją projektową.
4.7. Czuwanie nad prawidłową organizacją i zabezpieczeniem robót, zaplecza i terenu budowy
oraz utrzymywaniem przez wykonawcę robót budowlanych porządku na terenie budowy.
4.8. Monitorowanie postępu robót oraz składanie stosownych raportów.
4.9. Podpisywanie protokołów odbioru elementów robót.
4.10. Informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania
lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania.
4.11. Opiniowania wniosków wykonawcy robót w sprawie zmiany sposobu wykonania robót
budowlanych, w tym ewentualnej zmiany materiałów, urządzeń i technologii.
4.12. W razie zaistnienia robót dodatkowych po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy na piśmie
konieczności ich wykonania wraz z uzasadnieniem i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na
ich wykonanie, dokonanie uzgodnień z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji
zamiennej lub niezbędnej dokumentacji na roboty dodatkowe.
4.13. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót
odbiegających od założeń w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
4.14. Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego
wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
4.15. Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robót budowlanych w tym kontrola i odbiór robót
budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez przystąpienie do odbioru tych robót w
terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zgłoszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem
Wykonawcy robót budowlanych do dziennika budowy.
4.16. Przygotowanie i potwierdzanie gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w
czynnościach odbioru.
4.17. Potwierdzanie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.
4.18. Uczestniczenie w spotkaniach powołanych przez Zamawiającego i w naradach
koordynacyjnych.
4.19. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zadania, rozliczeniami
i czynnościami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej
Zamawiającemu na odbiorze końcowym.
4.20. Udział w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę robót budowlanych znajdujących
się na terenie budowy materiałów, wyrobów budowlanych i wykonanych robót oraz w
inwentaryzacji wykonanych robót, w razie odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót
budowlanych przez którąkolwiek ze stron, wg stanu na dzień odstąpienia.
4.21. Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego wszelkich zmian skutkujących wzrostem
ceny kontraktowej lub wydłużeniem terminu zakończenia robót budowlanych.
4.22. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie
ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych.
4.23. Żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź
spowodować
niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na
budowę/zgłoszeniem budowy.
4.24. Bieżąca kontrola ilości i terminowości wykonywanych robót.
4.25. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.
4.26. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
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robót.
4.27. Informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i
podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich przezwyciężenie (wczesne ostrzeganie,
zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót).
4.28. Sprawdzanie kompletu dokumentów do dokonania odbioru końcowego robót (projektów z
naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw
zgodności, atestów, itp.).
4.29. Uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na
zawiadomienie Zamawiającego (minimum 1 raz w ciągu roku), potwierdzenia usunięcia wad i
usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez
dodatkowego wynagrodzenia.
4.30. W ramach każdego przeglądu gwarancyjnego Nadzór ma obowiązek sporządzenia
protokołu z przeglądu zawierającego opis stwierdzonych wad wraz z podaniem terminu ich
usunięcia oraz nadzorowanie prac naprawczych w trakcie usuwania wad i protokolarne
poświadczenie usunięcia wad. Każdy przegląd gwarancyjny to co najmniej 2 spotkania komisji
przeglądu
w terenie.
4.31. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę robót stwierdzonych wad, przygotowanie
materiałów koniecznych do przygotowania wezwania do zapłaty z udzielonej gwarancji, w tym
opracowanie raportu z wykazem wad oraz kosztorysu określającego wartość prac naprawczych.
4.32. Wykonywanie innych czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie z
wykonawcą inwestycji;
4.33. Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wybudowanej drogi po upływie okresu gwarancji
ustalonego w umowie z Wykonawcą robót.
4.34. Wykonania czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady
wykonanych robót;
4.35. Przygotowania w porozumieniu z Wykonawcą robót zestawienia wybudowanej
infrastruktury (długości, powierzchnie, szt., itp.).
W związku z ograniczoną liczbą znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał.
nr 6 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ nie złożono
żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

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
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	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
	4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

	SEKCJA VI OFERTY
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
	6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
	6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	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



