
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

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:
Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-179d4b60-96c5-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028192/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-06 15:18
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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:

1.1.6 Budowa drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii

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

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.271.9.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 61551,59 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy wiejskiej w
Łęgu-Kolonii”1. Przedmiot zamówienia obejmuje:1.1. Budowa odcinka prostego o długości 60,0
m i szerokości 4,0 m (szerokość bez oporników) ograniczonych opornikami betonowymi na
ławie betonowej - 240,0 m21.2. Budowa zjazdu do drogi asfaltowej w kształcie trapezu (bok
dłuższy 10,0 m przy asfalcie, bok krótszy 4,0 m przy odcinku prostym drogi, wysokość trapezu
5,0m ) - 35,0 m2.2. Wykonawca przygotuje i uzgodni z zarządcą drogi gminnej tymczasowy
projekt organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji (dotyczy wykonania połączenia drogi
dojazdowej z drogą gminną).3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację
fotograficzną terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD
lub DVD do Zamawiającego.4. Wykonawca odgrodzi i zabezpieczy teren inwestycji od pozostałej
części terenu świetlicy wiejskiej.5. Uwaga. W rejonie realizacji inwestycji prowadzone będą
roboty budowlane związane z budową budynku świetlicy wiejskiej. Wykonawca musi uzgodnić z
firmą realizującą inwestycję budowy świetlicy wiejskiej skoordynowanie prac (dotyczy to w
szczególności infrastruktury podziemnej i dojazdu na plac budowy). 6. Nawierzchnię
skrzyżowania i jezdni drogi dojazdowej należy wykonać z kostki brukowej betonowej typu
"cegiełka" gr. 8 cm koloru szarego.7. Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren
świetlicy wiejskiej, który zostanie uszkodzony w czasie prowadzonych robót budowlanych.8.
Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie zakresu prac, specyfikacji
technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.9.
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:9.1. wykonanie
robót rozbiórkowych,9.2. wykonanie robót ziemnych,9.3. obsługa koparek oraz innych maszyn i
pojazdów, 9.4. wykonywanie robót związanych z wykonaniem podbudowy,9.5. układanie
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nawierzchni betonowych,9.6. montaż oznakowania drogowego,9.7. wykonanie robót związanych
z zagospodarowaniem terenu.

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

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)Zamawiający unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

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: 6

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 62887,69
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