
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp
– Pustki w Gminie Czersk

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:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp –
Pustki w Gminie Czersk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-307df6da-6aad-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031257/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-13 08:54

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001924/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW) – formuła zaprojektuj i wybuduj

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie jest realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w
energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00006186/02

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.271.1.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1683528,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk. 1. Inwestycja dot. zadania
pn.: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa drogi
Gotelp – Pustki w Gminie Czersk" zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie załączonego do postępowania
programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), w ramach którego przewiduje się, że zostanie
zaprojektowana, a następnie wybudowana droga o planowanych parametrach: 1) długość – 2,7
km,2) klasa techniczna drogi – D (dojazdowa),3) rodzaj nawierzchni – bitumiczna,4) kategoria
ruchu – KR1.2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączonym Programie
funkcjonalno-użytkowym (PFU). 3. Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej Pustki
– Gotelp wraz z odnogami i jednostronnym chodnikiem. Konieczne będzie również wykonanie
zjazdu zlokalizowanego na działkach 116 i 145 ob. Gotelp do utwardzonej drogi gminnej klasy
Z.4. Zakres robót obejmuje:1) budowę jezdni drogi gminnej,2) budowę zjazdu do gminnej drogi
zbiorczej na działce nr 145, 3) budowę jednostronnego chodnika,4) przebudowę pozostałych
elementów dróg i ulic: poboczy, przepustów, rowów drogowych,5) ewentualną przebudowę
istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z budowaną drogą na warunkach wydanych
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przez zarządcę sieci,6) odwodnienie drogowe.UWAGA. Odwodnienie drogowe będzie
realizowane na terenach niezabudowanych poprzez rowy melioracyjne, natomiast na terenach
zabudowanych, gdzie nie będzie możliwości zastosowania rowów melioracyjnych należy
zastosować urządzenia służące do retencji i podczyszczania wód przed ich wykorzystaniem lub
wprowadzeniem do odbiornika.7) wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania
przedmiotu zamówienia.5. Inwestycja będzie realizowana na działkach ewid. nr 145, 116, 524,
501 ob. Gotelp, jednak nie wyklucza się potrzeby zajęcia innych nieruchomości w związku z
realizacją inwestycji, co zostanie ustalone na etapie opracowania projektu budowlanego.6.
Przedstawiony w przedmiarze poglądowym zakres ilościowy inwestycji jest pomocniczy i może
ulec zmianie Szczegółowe ilości robót określi dopiero opracowana dokumentacja projektowa.7.
W PFU w pkt 1.2.1. przedstawiono szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące
rozwiązań wykonawczych i materiałowych. Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań
wykonawczych i materiałowych jeśli wynikają one z projektu budowlanego w oparciu o aktualne
przepisy techniczne (rozporządzenia, warunki techniczne, normy itp.) oraz badania gruntu
jednak Zamawiający wymaga aby zastosować w poszczególnych konstrukcjach następującą
strukturę warstw:1) Konstrukcja nawierzchni drogi gminneja) warstwy bitumiczne,b) warstwa
podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie,c) warstwa
technologiczna – grunt lub kruszywo stabilizowane spoiwem hydraulicznym.UWAGA.
Konstrukcja warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego
stabilizowanego mechanicznie oraz ich minimalne grubości powinny spełniać założenia
przedstawione w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych
(Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.) w tym przedstawione w tabeli 9.1 i 9.2 dla kategorii ruchu KR 1. Zamawiający nie
dopuszcza zastosowania do warstwy podbudowy mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR.2)
Konstrukcja chodnikówa) nawierzchnia z kostki betonowej – 8 cm,b) podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 – 3 cm,c) podbudowa zasadnicza.3) Konstrukcja zjazdu, utwardzenia terenua)
warstwa ścieralna z kostki betonowej/płyt chodnikowych – 8 cm,b) podsypka cementowo –
piaskowa 1:4 lub z miału kamiennego – 5 cm,c) podbudowa zasadnicza. 4) Konstrukcja zjazdu
na grunty ornea) warstwa bitumiczna / warstwy bitumiczne,b) warstwa podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie,c) warstwa technologiczna – grunt lub kruszywo
stabilizowane spoiwem hydraulicznym.8. Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i
wybuduj" obejmuje dwa etapy: etap projektowania i etap realizacji robót budowlanych.Przedmiot
zamówienia szczegółowo został określony w Planie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU), opisie
przedmiotu zamówienia (OPZ) i Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU), stanowiących
załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
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45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

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: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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:
1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2863297,94

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5998710,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2863297,94

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

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Marbruk Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5552083736
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7.3.3) Ulica: Długa 1

7.3.4) Miejscowość: Charzykowy

7.3.5) Kod pocztowy: 89-606

7.3.6.) Województwo: pomorskie

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:

Wykonanie dokumentacji projektowej - Podwykonawca Łukasz Śpica Biuro Projektów
Budownictwa Drogowego SPILUK Projekt

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2863297,94

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-07-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95
ustawy
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