
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej 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: 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 ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20d79729-17c1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366494/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27 14:38

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej 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: 2022/BZP 00298011/01

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.271.57.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 106678,42 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej 
w Czersku”

Zadanie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie zasobów dziedzictwa historycznego przy Cmentarzu
Honorowym w Czersku”, które jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Roboty budowlane.
1.1.1. Zakres prac na odcinkach prostych ogrodzenia (strona lewa i prawa).
1.1.1.1. montaż ogrodzenia wg wzoru istniejącego ogrodzenia z I etapu,
a) cokół z płyt betonowych wykonany z dwóch płyt przylegających do siebie (wzór z obu stron) osadzony w prefabrykowanej
podstawie betonowej;
b) poziom góry ogrodzenia ma nawiązywać do poziomu ogrodzenia z I etapu;
c) przęsła ogrodzenia niemodułowe, wynikowe z długości należy zamontować 
w narożnikach skrajnych;
1.1.1.2. od linii nowego ogrodzenia należy wykonać skarpę ze spadkiem na cmentarz,
1.1.1.3. ukształtowanie terenu przy ogrodzeniu.

1.1.2. Zakres prac w odcinku centralnym (po łuku) ogrodzenia.
1.1.2.1. kształt, linia ogrodzenia wg poglądowego schematu,
a) linia ogrodzenia będzie łamana z odcinków prostych (moduł ogrodzenia 200 cm);
b) za cokołem pomnika ogrodzenie będzie przylegać bezpośrednio do cokołu bez prefabrykowanego cokołu z płyty
kamiennej (linia prosta odcinek około 
7 mb, 3 przęsła długości 220 cm);
c) pozostała część ogrodzenia z cokołem z płyty kamiennej wysokości 25 cm gr. 3 cm polerowany dwustronnie z
krawędziami fazowanymi w kolorze granitu na cokole pomnika;
d) słupki metalowe osadzone w stopie betonowej poniżej terenu:
 słupek 40x60 mm przy przęsłach ogrodzenia,
 słupek 100x100 mm przy bramie;
e) do słupków ogrodzenia należy przymocować ceowy łącznik do osadzania płyty cokołu;
1.1.2.2. montaż bram (dwuskrzydłowych) z odzysku do słupków za pomocą nowych elementów montażowych,
1.1.2.3. przęsła ogrodzenia niemodułowe, wynikowe z długości należy zamontować za furtką do linii ogrodzenia odcinków
prostych, likwidując na tym przęśle różnice wysokości pomiędzy ogrodzeniem na odcinku prostym a ogrodzeniem po linii
łamanej,
1.1.2.4. w miejscu rozebranej kostki z chodnika oraz za cokołem pomnika nalży wykonać nawierzchnię z kamyków
płukanych.

Uwaga. Istniejące ogrodzenie wraz częścią podziemną zostanie rozebranie przez Inwestora. Inwestor rozbierze istniejącą
kostkę betonową przy ogrodzeniu po łuku wraz z 2 furtkami i przekaże elementy do ponownego wykorzystania przy
wykonywaniu ogrodzenia.
1.1.3. Zakres prac - część boczna.
1.1.3.1. wykonanie brakującego cokołu betonowego do połączenia z płotem betonowym z tyłu cmentarza z betonu B-15,
1.1.3.2. montaż na istniejącym cokole podstawy słupka,
1.1.3.3. wykonanie warstwy spadkowej i wyrównawczej z zaprawy betonowej na cokole,
1.1.3.4. wyklejenie narożników z siatki na krawędziach cokołu,
1.1.3.5. wyklejenie na powierzchni cokołu (boki i góra) siatki elewacyjnej o gramaturze 150g/m2 oraz zatarcie jej na gładko,
1.1.3.6. montaż słupków i przęseł metalowych wg wzoru istniejącego ogrodzenia z I etapu,
1.1.3.7. ukształtowanie terenu przy ogrodzeniu.
Uwaga. Istniejące elementy ogrodzenia tj. słupki murowane, przęsła drewniane, cegła na cokole zostanie rozebrana przez
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Inwestora. Nowe ogrodzenie zostanie wykonane na istniejącym cokole. Ogrodzenie nie będzie miało prefabrykowanych płyt
betonowych na cokół.
1.1.4. Zakres prac – część tylna (złożona z dwóch typów przęseł).
1.1.4.1. ogrodzenie metalowe nawiązujące do wykonanego w I etapie,
a) należy wydłużyć istniejące ogrodzenie o jedno przęsło długości 200 cm 
z podmurówką prefabrykowaną z wzorem od strony szkoły;
b) należy wymienić końcowy słupek przejściowy;
1.1.4.2. ogrodzenie betonowe,
a) montaż ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych osadzonych 
w słupkach betonowych wysokości 150 cm nad ziemią (moduł długości płyt 200 cm lub 250 cm);
b) wysokości skrajnych przęseł powinna równać się z poziomem przęseł bocznych;
c) w wyniku osunięcia linii nowego ogrodzenia od strony cmentarza należy wykonać półkę szerokości 50 cm, od strony
garaży, teren ukształtować ze spadkiem od płotu;
Uwaga! Istniejące ogrodzenie wysokości 1,5 m nad ziemią wykonane jest 
z prefabrykowanych płyt betonowych osadzonych w słupkach betonowych. Istniejące ogrodzenie zostanie rozebrane przez
Inwestora. 
2. Załącznik nr 1 do OPZ stanowi dokładny opis zakresu prac wraz z dokumentacją fotograficzną.
3. Załącznik nr 2 do OPZ stanowi szkic układu ogrodzenia cmentarza honorowego. 
4. Uwaga. W złożonej ofercie nie należy uwzględniać demontażu istniejącego ogrodzenia.
5. Uwaga. Prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić lub nie zniszczyć nagrobków i istniejącego
zagospodarowania cmentarza.
6. Uwaga. Wszelkie cięcia elementów betonowych należy wykonywać poza terenem cmentarza, tak aby pył nie osiadał na
nagrobkach.
7. Wykonawca będzie prowadził prace w taki sposób, aby nie ograniczać dostępu dla osób odwiedzających groby na
cmentarzu. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób postronnych. Zaleca się wykonywanie ogrodzenia z podziałem
robót na etapy.
8. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz ogrodzi i zabezpieczy teren budowy na czas
realizacji zadania.
9. Wykonawca pisemnie poinformuje Inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
10. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu, na którym będą realizowane prace i
dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Inwestora.
11. Wykonawca po zakończonych robotach budowlanych przywróci teren obiektu i wokół niego do stanu pierwotnego.
12. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
13. 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,
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

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: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129870,78 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129870,78 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129870,78 PLN

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: F.P.U.H. Michał Watrak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5552043487

7.3.3) Ulica: Łąg - Kolonia 20

7.3.4) Miejscowość: Łąg

7.3.5) Kod pocztowy: 89-652

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129870,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

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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