
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego 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:
Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23d11dca-827e-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00103253/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-30 11:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czersku

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie
8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia
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rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00050959/03

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.271.7.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 501412,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Rewitalizacja części miasta Czersk - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Czersku”.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Korytowanie.
1.2. Obrzeża.
1.3. Podbudowa.
1.4. Kanalizacja deszczowa i drenaż.
1.5. Ogrodzenie.
1.6. Nawierzchnia z kostki betonowej.
1.7. Nawierzchnia z trawy syntetycznej.
1.8. Wyposażenie boiska.
1.9. Oświetlenie.
2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
3. Wykonawca na własny koszt dokona niezbędnego demontażu ogrodzenia terenu szkoły, a po zakończonych pracach
budowlanych przywróci ogrodzenie do stanu pierwotnego.
4. Wykonawca na własny koszt dokona rozbiórki i utylizacji obecnego wyposażenia boiska o nawierzchni gruntowej.
5. Wykonawca zabezpieczy i odgrodzi plac budowy od pozostałego terenu szkoły oraz innych terenów publicznych.
6. Dojazd na plac budowy będzie odbywał się ul. Gen. Hallera od strony ul. Dr Zielińskiego (we wtorki i piątki w godzinach od
6:00 do 13:00 nie ma możliwości dojazdu do placu budowy).
7. Wykonawca będzie prowadził w taki sposób prace, aby nie uszkodzić instalacji gruntowej pompy ciepła, która znajduje
się pod terenem boiska.
8. UWAGA. W załączniku nr 1 do OPZ Zamawiający przedstawia zmieniony układ rozmieszczenia boisk i linii.
9. UWAGA. Ze względu na postęp technologiczny Zamawiający doprecyzowuje i zmienia niektóre wymagane parametry
lamp hybrydowych opisane w pkt. 7.10 dokumentacji projektowej:
a) lampy hybrydowe muszą posiadać dwa akumulatory o pojemności min. 200Ah każdy (typ akumulatora żelowy), 
b) moc paneli słonecznych min. 2x260W, 
c) moc turbiny wiatrowej min. 400W, sposób załączania - czujnik zmierzchowy,
d) źródło światła min. 56W, 
e) strumień min. 5900lm,
f) trwałość źródła światła min. 55000h,
g) pojedyncze źródło światła min. 50W 24V,
h) skrzynka dla akumulatorów (materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny – hermetyczny, rozpraszająca ciepło,
antywłamaniowa, w zestawie powinna być rura PVC na kable),
i) stopień ochrony: IP 67,
j) fundament prefabrykowany,
k) panele powinny być odporne na obciążenie śniegiem do 5400 Pa,
l) startowa prędkość wiatru: 0,7-0,9 m/s,
m) słup - stal ocynkowana ogniowo (słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem pod turbinę wiatrową przystosowany
dla:I, II lub III strefy wiatrowej),słup okrągły, stopniowany ku górze,
n) czas pracy: 10-12 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia).
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
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pracy:
a) wykonywanie robót ziemnych,
b) wykonanie robót budowlanych i ogólnobudowlanych,
c) wykonanie podbudowy,
d) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
e) układanie kanalizacji deszczowej i drenażu,
f) układanie nawierzchni betonowych,
g) układanie nawierzchni syntetycznych,
h) montaż oświetlenia hybrydowego,
i) wykonywanie robót wykończeniowych,
j) montaż wyposażenia boiska.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

43124100-9 - Drenaże

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

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

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: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

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: 542430,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 869610,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 542430,00 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: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTO - SPORT Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5892031595

7.3.3) Ulica: Krótka 6

7.3.4) Miejscowość: Cieszenie

7.3.5) Kod pocztowy: 83-334

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: 2022-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 542430,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-15

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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