
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

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:
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2b47398-d5da-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211242/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15 13:45

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:

1.1.9 Modernizacja ulic i dróg poprzez ułożenie płyt YOMB

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 00165782/01

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.271.38.2022

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: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 1
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
1.1. Złotowo, Wyb. Pod Łubnę - 200 m2 - płyty dostarcza Zamawiający (50 mb dł. x 4 m szer.),
1.2. Gutowiec, ul. Jatowska - 160 m2 (40 mb dł. x 4 m szer.),
1.3. Malachin, ul. Słoneczna - 304 m2 - 82 szt. płyt dostarcza Zamawiający (76 mb dł. x 4 m szer.),
1.4. Czersk, ul. Rodzinna - 176 m2 (44 mb dł. x 4 m szer.),
1.5. Czersk, ul. 60-Lecia - 216 m2 (54 mb dł. x 4 m szer.),
1.6. Czersk, ul. Bohaterów Września - 128 m2 (32 mb dł. x 4 m szer.),
1.7. Rówki - 136 m2 (34 mb dł. x 4 m szer.),
1.8. Stara Juńcza - 156 m2 - 49 szt. płyt dostarcza Zamawiający (52 mb dł. x 3 m szer.),
1.9. Szałamaje - 117 m2 - 23 szt. płyt dostarcza Zamawiający (39 mb dł. x 3 m szer.),
1.10. Łubna - 332 m2 - płyty dostarcza Zamawiający (83 mb dł. x 4 m szer.),
1.11. Zawada - 57 m2 (19 mb dł. x 3 m szer.),
1.12. Złe Mięso - Kęsza - 260 m2 - 124 szt. płyt dostarcza Zamawiający (65 mb dł. x 4 m szer.),
1.13. Złotowo, ul. Gajowa - 60 m2 - 51 szt. płyt dostarcza Zamawiający (15 mb dł. x 4 m szer.),
1.14. Złotowo, ul. Złotowska - 120 m2 (30 mb dł. x 4 m szer.).
2. Zakres robót:
2.1. Korytowanie dróg,
2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów,
2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
2.4. Regulacja włazów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający
poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z
Zamawiającym.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego
geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.
7. W załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót 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. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi, 
9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz 
z profilowaniem,
9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
9.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
10. Zakres ewentualnych podobnych robót budowlanych przewidywanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
10.1. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane 
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
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zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości,
10.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych, które będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przebudowy dodatkowych
odcinków dróg: Złotowo, Wyb. Pod Łubnę; Gutowiec, ul. Jatowska; Malachin, ul. Słoneczna; Czersk, ul. Rodzinna; Czersk,
ul. 60-Lecia; Czersk, ul. Bohaterów Września; Rówki; Stara Juńcza; Szałamaje; Łubna; Zawada; Złe Mięso - Kęsza;
Złotowo, ul. Gajowa; Złotowo, ul. Złotowska, a wartość zamówienia nie przekroczy kwoty do 65.351,48 zł netto. Dodatkowy
odcinek musi być wykonany w technologii odcinka podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: po
negocjacjach cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego na zamówienie podstawowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

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

4.5.5.) Wartość części: 283189,75 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB – Rejon nr 2
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni dróg gminnych:
1.1. Czersk, ul. Ceynowy - 536 m2 (134 mb dł. x 4 m szer.),
1.2. Złotowo, Wyb. pod Łąg - 800 m2 (200 mb dł. x 4 m szer.),
1.3. Gutowiec, ul. Leśna - 267 m2 (89 mb dł. x 3 m szer.),
1.4. Brda - 1.000 m2 - 1.000 szt. płyt dostarcza Zamawiający (250 mb dł. x 4 m szer.).
2. Zakres robót:
2.1. Korytowanie dróg,
2.2. Ułożenie płyt YOMB na podsypce piaskowej wraz z zamuleniem otworów,
2.3. Ukształtowanie poboczy drogi za pomocą żwiru,
2.4. Regulacja włazów studzienek, zasuw itp.
3. Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie
zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządcę dróg.
4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z ZUK Sp. z o.o. w Czersku lokalizację studni 
i zaworów sieci wod.-kan. w celu ich regulacji, a na dzień odbioru końcowego przedstawi protokół potwierdzający
poprawność wykonania regulacji tych studni i zaworów wystawiony przez ZUK. Sp. z o.o. w Czersku.
5. Przed rozpoczęciem układania płyt na poszczególnych odcinkach dróg Wykonawca uzgodni dokładną lokalizację prac z
Zamawiającym.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest na własny koszt dokonać wytyczenia przez uprawnionego
geodetę granic działek na których planuje się przebieg drogi.
7. W załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia wskazano orientacyjną lokalizację poszczególnych zadań.
8. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w 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. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych,
9.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi, 
9.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem podsypki piaskowo-żwirowej wraz 
z profilowaniem,
9.4. wykonywanie czynności związanych z ułożeniem płyt YOMB,
9.5. wykonywanie czynności związanych z regulacją studni, zasuw itp.,
9.6. wykonywanie czynności związanych z zamuleniem spoin piaskiem i ukształtowaniem poboczy.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).
10. Zakres ewentualnych podobnych robót budowlanych przewidywanych zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:
10.1. w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było
przewidziane 
w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego
zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości,
10.2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych, które będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie przebudowy dodatkowych
odcinków dróg: Czersk, ul. Ceynowy; Złotowo, Wyb. pod Łąg; Gutowiec, ul. Leśna; Brda, a wartość zamówienia nie
przekroczy kwoty do 62.942,29 zł netto. Dodatkowy odcinek musi być wykonany w technologii odcinka podstawowego.
Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie: po negocjacjach cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego na
zamówienie podstawowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
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4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

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

4.5.5.) Wartość części: 272749,93 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 zawarciem umowy

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: 0

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 250924,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 250924,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 250924,92 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 1)

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

Wykonawca

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

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

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250924,92 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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

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

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: 248844,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 375278,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 248844,77 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: 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: Łag

7.3.5) Kod pocztowy: 89-652

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: 2022-06-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 248844,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
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