
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.

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: 52 395-48-10

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:
„Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-700de7e3-6804-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124701/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15 13:01

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001924/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.30 Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

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

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339113/01

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.271.94.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 9884284,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej 
w Czersku”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Inwestycja dotyczy budowy trzech budynków mieszkalnych - budynki "A", "B" i "C" wraz 
z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zewnętrznymi do tych budynków.
Poglądowy zakres inwestycji został zobrazowany na załącznikach nr 1 i nr 2 do OPZ. 

1) Zagospodarowanie terenu, w tym m.in.:
- droga wewnętrzna,
- tereny zielone,
- wiata śmietnikowa,
- plac zabaw.
2) Zagospodarowanie budynek "A", w tym m.in.: 
- podjazdy i schody zewnętrzne,
- chodniki,
- miejsca parkingowe.
3) Zagospodarowanie budynek "B", w tym m.in.: 
- podjazdy i schody zewnętrzne,
- chodniki,
- miejsca parkingowe.
4) Zagospodarowanie budynek "C", w tym m.in.: 
- podjazdy i schody zewnętrzne,
- chodniki,
- miejsca parkingowe.
5) Roboty budowlane budynek "A".
6) Roboty budowlane budynek "B".
7) Roboty budowlane budynek "C".
8) Instalacje sanitarne zew. budynek "A", w tym m.in.:
- zewnętrzna instalacja wody,
- zewnętrzne instalacja kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze wodociągowe,
- zewnętrzna instalacja gazu.
9) Instalacje sanitarne zew. budynek "B", w tym m.in.:
- zewnętrzna instalacja wody,
- zewnętrzne instalacja kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze wodociągowe,
- zewnętrzna instalacja gazu.
10) Instalacje sanitarne zew. budynek "C", w tym m.in.:
- zewnętrzna instalacja wody,
- zewnętrzne instalacja kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze wodociągowe,
- zewnętrzna instalacja gazu.
11) Zewnętrzna instalacja gazu wraz ze zbiornikami na gaz.
12) Instalacje elektryczne zew. budynek "A".
13) Instalacje elektryczne zew. budynek "B".
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14) Instalacje elektryczne zew. budynek "C".
15) Oświetlenie zewnętrzne.
16) Instalacje sanitarne wew. budynek "A".
17) Instalacje sanitarne wew. budynek "B".
18) Instalacje sanitarne wew. budynek "C".
19) Instalacje elektryczne wew. budynek "A".
20) Instalacje elektryczne wew. budynek "B".
21) Instalacje elektryczne wew. budynek "C".

2. Uwaga! Inwestycja została podzielona na dwa etapy, w tym:
2.1. Etap I - Budynek "A" - termin zakończenia budowy i gotowości oddania budynku do użytkowania - do 28.02.2023 r.
2.2. Etap II - Budynek "B" i "C" - termin zakończenia budowy i gotowości oddania budynków do użytkowania - do 30.09.2023
r.
2.3. Przez gotowość budynku do użytkowania rozumie się:
a) wykonanie pełnych prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,
b) wyposażenie budynków w niezbędny sprzęt i armaturę,
c) wykonanie pełnego zakresu zagospodarowania terenu dla danego budynku (parkingi, zieleń, chodniki, podjazdy i schody
zewnętrzne),
d) wykonanie instalacji i przyłączy zewnętrznych (elektryczna, gazowa, teletechniczna, sanitarna),
e) wykonanie odcinka drogi wewnętrznej-dojazdowej, umożliwiającego korzystanie 
z danego budynku i parkingów, dojazdu do wiat śmietnikowych,
f) wykonanie oświetlenia zewnętrznego umożliwiającego korzystanie z danego budynku 
i parkingów, dojazdu do wiat śmietnikowych,
g) w przypadku budynku "A", to w tym etapie należy wykonać też wiatę śmietnikową S1.
h) w przypadku budynku "B" i " C", to w tym etapie należy wykonać też wiatę śmietnikową S2 i plac zabaw oraz pozostałe
zagospodarowanie terenu,
i) przedstawienie Zamawiającemu dla danego etapu kompletnej dokumentacji odbiorowej, w tym m.in.:
- pozytywne opinie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chojnicach oraz Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Chojnicach,
- atesty i aprobaty na wbudowane materiały,
- niezbędne protokoły z badań instalacji zew. i wew.,
- inwentaryzację powykonawczą,
- protokoły odbioru przyłączy zew. od gestorów danych sieci,
- dziennik budowy,
- oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowę, 
- projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora realizowanego projektu lub z nim
uzgodniony, 
- pozytywne wyniki badania wody w obiekcie, 
- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
3. Każdy lokal mieszkalny musi posiadać dodatkowe wyposażenie:
a) kabinę natryskową – w łazience, 
b) umywalkę – w łazience, 
c) miskę ustępową – w łazience,
d) zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem (wraz z szafką kuchenną), 
e) czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo, lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną (należy
zastosować kuchenkę elektryczną).

4. Uwaga! Zamawiający podpisał umowę z PSG Sp.z o.o. w Gdańsku na doprowadzenie instalacji gazu ziemnego na
potrzeby ogrzewania niniejszych budynków mieszkalnych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022-2023. W związku z
tym istnieje możliwość rezygnacji przez Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji z budowy zbiornika na
gaz LPG i przystosowania instalacji wewnętrznej w budynkach i sprzętu do paliwa gazu ziemnego. Wobec tego przed
rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem instalacji gazowej wew. i zew. Wykonawca skonsultuje się w tym zakresie z
Zamawiającym. 
5. Uwaga! W ramach inwestycji należy wykonać tylko jeden zbiornik na gaz LPG 
(w dokumentacji zaprojektowano dwa zbiorniki).
6. Wykonawca uzyska od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku decyzję na prowadzenie robót budowlanych i decyzję na
umieszczenie urządzenia w pasie drogi wojewódzkiej 
nr 237 (ul. Tucholska) w zakresie budowy przyłącza wod.-kan.
7. Uwaga! Likwidacja kolizji z napowietrzną liną energetyczną nie jest objęta przedmiotem zamówienia. Jednak Wykonawca
zobowiązany jest udostępnić teren i plac budowy Wykonawcy, który tą kolizję będzie likwidował. 
8. Nawierzchnię drogi wewnętrznej należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk gr. 8 cm grafitowa. Nawierzchnię
ciągów pieszych należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk gr. 6 cm żółta. Stanowiska parkingowe dla osób
niepełnosprawnych należy wykonać z kostki brukowej betonowej starobruk gr. 8 cm i oznakować według obowiązujących
przepisów. 
9. Wykonawca przed przystąpieniem do rozpoczęcia prac przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót
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do zatwierdzenia przez Zamawiającego, według którego wykonywane będą wszystkie prace.
10. Wykonawca przygotuje kosztorys ofertowy według pozycji zgodnych z załączonymi do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego przedmiarami robót wraz z tabelą elementów scalonych. Również według tych pozycji zostanie
przygotowany przez Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy.
11. Wykonawca na własny koszt ogrodzi i zabezpieczy teren budowy na czas jej realizacji.
12. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
13. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty
budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
14. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
15. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
1) wykonywanie robót ziemnych,
2) wykonanie robót ogólnobudowlanych,
3) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
4) wykonywanie robót instalacyjnych elektrycznych,
5) wykonywanie robót instalacyjnych sanitarnych,
6) wykonywanie robót instalacyjnych gazowych,
7) wykonywanie robót instalacyjnych teletechnicznych,
8) wykonanie robót dekarskich,
9) wykonywanie robót montażowych stolarki okiennej i drzwiowej,
10) wykonywanie robót wykończeniowych,
11) wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu,
12) wykonywanie robót związanych z budową drogi wewnętrznej i ciągów pieszych,
13) wykonywanie robót związanych z budową przyłączy zewnętrznych,
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu
państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej,
szczegółowych specyfikacjach technicznych, oraz pomocniczo w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SWZ.
O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych,
przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń,
wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne.
Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. 

Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów. Brak
określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu,
urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po
jego akceptacji przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ). 
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Uzasadnienie:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm. ). Zgodnie z art. 255 pkt 7 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263; Zgodnie z zapisami: art. 263 w/w ustawy: „Jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.” Wykonawca, PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, FABIAN KROPIDŁOWSKI,
ZŁOTOWO WYB. POD MALACHIN 2A, 89-650 CZERSK, którego oferta w dniu 08.02.2022 r, została wybrana jako
najkorzystniejsza, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz w piśmie 
z dnia 14.04.2022 r uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym
postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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