
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy 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:
Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8119a0b7-e0b7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226516/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28 08:29

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na podstawowym na terenie Gminy Czersk

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu
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Społecznego. Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186659/01

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.271.43.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Roboty rozbiórkowe.
1.2. Roboty budowlane.
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
1.4. Instalacje sanitarne.
1.5. Instalacje elektryczne.
2. Uwaga. Dopuszczalny okres realizacji prac od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. 
3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego i zarządcę obiektu (Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku) z
co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną pomieszczenia 
i terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
5. Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt, ustawi kontener na
materiały budowalne rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.
6. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne, po skończonych pracach każdego dnia, były wolne od
przeszkód, materiałów budowalnych i sprzętu budowlanego utrudniających komunikację.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, prace budowlane, które mogą utrudnić
funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku (np. wyłączenia zasilania energetycznego lub brak dopływu wody).
8. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy, np. foliami, obszar prac budowlanych od pozostałej części obiektu.
9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
10. 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:
10.1. roboty rozbiórkowe,
10.2. roboty związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
10.3. roboty instalacyjne.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 53368,53 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2. Remont i dostosowanie łazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Roboty budowlane.
1.1.1. Ściany.
1.1.2. Sufity.
1.1.3. Posadzki.
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1.1.4. Stolarka wewnętrzna.
1.2. Instalacje elektryczne.
1.3. Instalacje sanitarne.
1.3.1. Kanalizacja sanitarna.
1.3.2. Instalacja wodociągowa.
1.3.3. Wewnętrzna instalacja c.o.
1.3.4. Instalacja wentylacji.
2. Uwaga. Dopuszczalny okres realizacji prac od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. 
3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego i zarządcę obiektu (Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku) z
co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną pomieszczenia 
i terenu, na którym będą realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
5. Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt, ustawi kontener na
materiały budowalne rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.
6. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne, po skończonych pracach każdego dnia, były wolne od
przeszkód, materiałów budowalnych i sprzętu budowlanego utrudniających komunikację.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, prace budowlane, które mogą utrudnić
funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku (np. wyłączenia zasilania energetycznego lub brak dopływu wody).
8. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy, np. foliami, obszar prac budowlanych od pozostałej części obiektu.
9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
10. 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:
10.1. roboty rozbiórkowe,
10.2. roboty związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
10.3. roboty instalacyjne.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 58311,06 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 3. Remont i dostosowanie 2 pomieszczeń i łazienki w LCKEiOP w Będźmierowicach.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Prace budowlane.
1.1.1. Prace rozbiórkowe.
1.1.2. Stolarka.
1.1.3. Dach obróbki.
1.1.4. Posadzki.
1.1.5. Okładziny ścian i sufitów.
1.1.6. Wentylacja.
1.2. Prace zewnętrzne - utwardzenia.
1.3. Instalacje.
1.3.1. Instalacje sanitarne.
1.3.1.1. Instalacja kanalizacji.
1.3.1.2. Instalacji wody.
1.3.1.3. Instalacja wentylacji.
1.3.2. Instalacje elektryczne.
2. Uwaga. Dopuszczalny okres realizacji prac od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. 
3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego i zarządcę obiektu (OSP w Będźmierowicach) z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną pomieszczeń i terenu, na którym będą
realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
5. Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, we własnym zakresie i na własny koszt, ustawi kontener na
materiały budowalne rozbiórkowe oraz inne materiały budowlane, które potem na własny koszt zutylizuje.
6. Zamawiający wymaga, aby ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne, po skończonych pracach każdego dnia, były wolne od
przeszkód, materiałów budowalnych i sprzętu budowlanego utrudniających komunikację.
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, prace budowlane, które mogą utrudnić
funkcjonowanie LCKEiOP w Będźmierowicach (np. wyłączenia zasilania energetycznego lub brak dopływu wody).
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8. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy, np. foliami, obszar prac budowlanych od pozostałej części obiektu.
9. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w
przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
10. 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:
10.1. roboty rozbiórkowe,
10.2. roboty związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych,
10.3. roboty instalacyjne.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 89811,09 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił część 1 postępowania o udzielenie zamówienia jw., ponieważ jedyna złożona oferta w
postępowaniu podlegała odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

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: 1

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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
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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: 64931,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 64931,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 64931,47 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 (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Wykończeniowo - Budowlane Piotr Kiedrowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5921438662

7.3.3) Ulica: Konstantego Klina 7

7.3.4) Miejscowość: Czersk

7.3.5) Kod pocztowy: 89-650

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64931,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-26

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

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił część 3 postępowania o udzielenie zamówienia jw., ponieważ nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
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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
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