
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czernikowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Czernikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-640

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 54 287 50 01

1.5.8.) Numer faksu: 54 230 50 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@czernikowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

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

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:
Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b95fae9-2cd7-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002214/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 09:33

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010412/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Jackowo

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. „Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-
pomorskim” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00233251/01

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: IWP.271.1.8.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1218569,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Jackowo. 
2. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
• budowę wiaty stalowej na belownicę z 3 dodatkowymi pomieszczeniami do składowania
odpadów przed belowaniem, 
• budowę wiaty stalowej przeznaczonej na 12 kontenerów na odpady, 
• remont oraz termomodernizację istniejącego budynku socjalno-technicznego, 
• wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz instalacji dozoru telewizyjnego, 
• wykonanie kanalizacji technologicznej, 
• utwardzenie placu manewrowego, 
• ogrodzenie terenu. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
• organizację placu budowy, 
• opracowanie dokumentacji niezbędnej do prawidłowej organizacji i realizacji robót
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budowlanych, 
• zabezpieczenie terenu budowy, 
• wykonanie niezbędnych badań i prób, 
• uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
• wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera: 
• dokumentacja projektowa, 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
• wzór umowy, 
• przedmiar robót - dokument pomocniczy. 
5. Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po
zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami zamówienia jest zobowiązany
do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 
6. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 60 miesięcy, a
maksymalny na 84 miesiące zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”. 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach w postaci liczby całkowitej. Minimalny
okres jaki może zaoferować Wykonawca to 60 miesięcy, a maksymalny okres wynosi 84
miesiące. 
Gwarancja obejmuje wykonane prace budowlane oraz zastosowane materiały i urządzenia. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego
przedmiotu zamówienia. 
7. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające
z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 
8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów nowych i
nieużywanych, stanowiących jego własność. Zastosowane materiały i urządzenia powinny
posiadać wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do
obrotu i certyfikaty bezpieczeństwa, oraz powinny odpowiadać wymaganiom norm i przepisów
wymienionych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów. 
9. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) i ustawie z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Wykonawca
robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami
techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 
10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej tj. zaproponowania
rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych
standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały
gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie wymaganych
cech i parametrów nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. 
W sytuacji, gdy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia użył znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, działanie takie miało na celu wyłącznie
wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego cech dostaw, usług lub robót budowlanych.
Wykonawca w każdym przypadku może zaproponować materiały równoważne, z tym że
oferowane materiały powinny posiadać cechy co najmniej takie, jak wskazane w dokumentach
zamówienia. 
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą
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wyrazy „lub równoważne”. 
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentach
zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały –
Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej
Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. sygn. akt: KIO 2315/13). 
Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia –
zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych
zmian. 
Wykonawca dobierając inne materiały i urządzenia równoważne do zaproponowanych w
dokumentacji projektowej bierze na siebie odpowiedzialność za kompatybilność urządzeń w
zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej. 
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osobiste i majątkowe
wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 
12. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym w SWZ. 
13. Płatność za zrealizowane roboty odbywać się będzie zgodnie z treścią postanowień Wzoru
umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00002214/01 z dnia 2022-01-04

2022-01-04 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

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:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
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