
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja dróg gminnych

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:
Modernizacja dróg gminnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e29fd90d-baeb-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00198123/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-07 14:25

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg
gruntowych na terenie gminy Czersk

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 00120054/02

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.271.29.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 664540,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja dróg gminnych” 

Odcinek 1. Droga Dąbki - Kurcze odc. 600,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Dąbki – Kurcze (działka nr 72/1 obręb Ostrowite gm.
Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:
1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą grub. do 8 cm - 54,00 m2
1.2. Karczowanie pni o średn. 80-100 cm wraz z utylizacją, zasypaniem i zagęszczeniem dołu po karpinie - 2,00 szt.
1.3. Karczowanie pni o średn. 60-70 cm wraz z utylizacją, zasypaniem i zagęszczeniem dołu po karpinie - 1,00 szt.
1.4. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek
600 m - 2 596,00 m2
1.5. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 600 m - 2 596,00 m2
1.6. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 29,25 m2
1.7. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 600 m - 2 596,00 m2
1.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 600 m
- 2 476,00 m2
1.9. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 900,00 m2
Odcinek 2. Droga gminna Gutowiec – Kurkowo odc. 200,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi gminnej Gutowiec – Kurkowo (działka nr 330/8 obręb Krzyż) zgodnie
z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:
1.1. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-
31,5mm na gr. 8 cm wraz z wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 200 m - 12 096,00 m3
1.2. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 3 948,75 m2
1.3. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 200 m - 2 066,40 m2
1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 200 m
- 37 760,00 m2
1.5. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 1 620,00 m2
Odcinek 3. Droga do Nieżurawy odc. 500,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi do Nieżurawy (działka nr 552 obręb Krzyż) zgodnie z mapą
poglądową stanowiącą zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek
500 m – 1 900,00 m2
1.2. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek – 1 900,00 m2
1.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 9,00 m2
1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 500 m – 1 900,00 m2
1.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 4 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m
– 1 750,00 m2
1.6. Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 - 10,00 m2
1.7. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 30 cm - 12,00 m2 
1.8. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 12,00 m2
1.9. Opornik betonowy 12x25 na ławie z betonu B15 - 18,00 m
1.10. Nawierzchnia z kostki betonowej H8 bezfazowa prostokątna szara na podsypce cem.-piask. o gr. 5 cm - 12,00 m2
1.11. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,50 m - 500,00 m2
Odcinek 4. Łąg Kolonia - Budziska odc. 150,0 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi Łąg Kolonia - Budziska (działka nr 427/2 obręb Łąg-Kolonia) zgodnie
z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:
1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek
500 m - 645,00 m2
1.2. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 600 m - 645,00 m2
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1.3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych otworowych YOMB wzdłuż zjazdów - 9,00 m2
1.4. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 500 m - 645,00 m2
1.5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 500 m
- 615,00 m2
1.6. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 225,00 m2
Odcinek 5. Ul. Cz. Miłosza w Czersku 166 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację ul. Cz. Miłosza w Czersku (działka nr 60/4 obręb Czersk) zgodnie z mapą
poglądową stanowiącą zał. nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

1.1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej z odcięciem piłą grub. do 8 cm - 4,00 m2
1.2. Uzupełnienie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm kruszywem kamiennym łamanym 0-
31,5mm na gr. 3 cm wraz z wyrównaniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 171 m x 4,2 m - 21,55 m3
1.3. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 166 m - 697,20 m2
1.4. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 166 m
- 664,00 m2
1.5. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 249,00 m2 
1.6. Regulacja wysokościowa wpustów ściekowych - 2,00 szt.
Odcinek 6. Droga Klaskawa – Szlachta 145 m
1. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi Droga Klaskawa – Szlachta (działki nr 410/1; 328; 324 obręb
Klaskawa gm. Czersk) zgodnie z mapą poglądową stanowiącą zał. nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia tj.:

1.1. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 20 cm - odcinek
45 m - 189,00 m2
1.2. Wykonanie koryta w gruncie kat. IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - średnia grubość 40 cm - 9,00 m2
1.3. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 45 m - 189,00 m2
1.4. Podbudowa z KŁSM C90/3 o grubości 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - odcinek 100 m - 420,00 m2
1.5. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa - 8,00 m2
1.6. Oczyszczenie i skropienie emulsją - odcinek 145 m - 609,00 m2
1.7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11 S grub. 5 cm z transportem (wg KR 1-2 wg WT-2014) - odcinek 145 m
- 580,00 m2
1.8. Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 16-18 cm na podsypce cem. - piask. 1:4 (zabruk) - 8,00 m2
1.9. Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowo - gliniastej z dowozu o szer. 0,75 m - 217,50 m2
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełen opis znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ

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

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

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: 848200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 848200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 848200,00 PLN
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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: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

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

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): POZORSKi s.c. Andrzej Pozorski

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: POZORSKi s.c. Piotr Pozorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 55519115896

7.3.3) Ulica: ul. Klaskawska 23

7.3.4) Miejscowość: Złotowo

7.3.5) Kod pocztowy: 89-650

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: 2022-06-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 848200,00 PLN

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
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