
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.:
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:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.:
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e937c42a-7916-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047689/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-04 16:15

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:

1.3.3 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: 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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00028845/01

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.271.2.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 105493,06 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w
Czersku”.

1. Obowiązki ogólne: 
1.1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży budowlanej, branży drogowej,
branży sanitarnej oraz branży elektrycznej i elektroenergetycznej w pełnym zakresie
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 ze zm.).
1.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
1.3. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej
działalności
z wymaganiami Zamawiającego.
1.4. Przygotowywanie i sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz wszelkich informacji na wniosek Zamawiającego
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związanych z prowadzoną inwestycją.
1.5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobę
wskazaną w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności
inżynieryjnej drogowej, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz zapewnienia ich obecności
na terenie budowy co najmniej 2 razy w tygodniu (obecność należy potwierdzić ustnym
sprawozdaniem i podpisem obecności w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania).
1.6. Zakres inwestycji, nad którą pełniony będzie nadzór inwestorski:
Inwestycja dotyczy budowy trzech budynków mieszkalnych - budynki "A", "B" i "C" wraz z
zagospodarowanie terenu, przyłączami zewnętrznymi oraz likwidacją kolizji.
Zakres inwestycji został zobrazowany na załączniku nr 1 do OPZ. 
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w BZP opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
załączniku do Swz.

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

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 unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
Zgodnie z art. 255 pkt 3 w/w ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia: 129 756,47 zł brutto. Cena oferty
z najniższą ceną: 249 999,96 zł brutto. Mając na uwadze powyższe konieczne było podjęcie
decyzji o zwiększeniu kwoty na realizacje zamówienia.
Art. 222 ust. 4 w/w ustawy stanowi, że Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta wynosi: 129 756,47 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną: 249 999,96 zł brutto. Tylko w gestii Zamawiającego jest, czy skorzysta
on z w/w podstawy do unieważnienia postępowania, czy też będzie poszukiwał środków na
sfinansowanie tego zamówienia. Kwota, którą zamawiający podaje bezpośrednio przed
otwarciem ofert, jest jedynie jego deklaracją na temat środków finansowych, jakie w danym
momencie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie postępowania kwota
środków znajdujących się w jego dyspozycji może jednak ulec zmianie. Zamawiający podjął
decyzję, aby nie zwiększyć ilości środków przeznaczonych na sfinansowanie w/w zamówienia. 
W związku z powyższym postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

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:
2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249999,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298950,00 PLN
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