
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Zdrowia w Łęgu

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:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Zdrowia w Łęgu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b76f6ee3-ac05-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170225/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20 13:46

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:

1.3.10 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ośrodka zdrowia w Łęgu

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

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00170225/01 z dnia 2022-05-20

2022-05-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00098098/01

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.271.21.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 51076,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Ośrodka Zdrowia w Łęgu
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlano-wykonawczego budowy budynku Ośrodka
Zdrowia na terenie działki nr 493/6 obr. Łąg, zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ul. Długiej z ul. Polną wraz z
zagospodarowaniem terenu. Działka nr 493/6 obr. Łąg jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Załącznik nr 1 do OPZ stanowi mapka lokalizacyjna wraz z uzbrojeniem terenu.
2. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) Sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej. Wykonawca w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia podpisania
umowy złoży Zamawiającemu dwa egzemplarze koncepcji budynku wraz zagospodarowaniem terenu i uzgodni zakres
zadania z Zamawiającym, przed przystąpieniem do opracowania właściwego projektu budowlanego. Wszelkie poprawki w
dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na jego koszt.
2) Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie. Projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże.
Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD).
3) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu.
4) Projekt instalacji wodociągowej wraz z przyłączem (projektant występuje o warunki techniczne do ZUK Sp. z o.o. w
Czersku).
5) Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem (projektant występuje o warunki techniczne do ZUK Sp. z o.o. w
Czersku).
6) Projekt instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych lub przyłączem (projektant
występuje o warunki techniczne do ZUK Sp. z o.o. w Czersku).
7) Projekt instalacji elektrycznej wraz z przyłączem energetycznym (projektant występuje o warunki techniczne do ENEA
Operator Sp. z o.o. w Chojnicach).
8) Projekt instalacji wewnętrznych (m.in. wod.-kan., elektrycznej, c.o., c.w.u., wentylacji, gazowej, oświetlenia).
9) Projekt instalacji p.poż.
10) Projekt instalacji grzewczej gazowej (zbiornik na gaz LPG, uwzględnienie możliwości przyłączenia się w przyszłości do
sieci gazu ziemnego).
11) Projekty instalacji niskoprądowych (internet, alarm, TV, oświetlenie awaryjne, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny).
12) Projekt konstrukcyjny z opisem i obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi.
13) Projekt elewacji.
14) Projekt wyposażenia obiektu – zakres do uzgodnienia z Zamawiającym.
15) Inne opracowania wynikające z przepisów prawa: 
a) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym (dokument sporządzony w 2 egzemplarzach i wersja elektroniczna
na płycie CD), 
b) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego tj. wszelkich opinii i decyzji, w tym
zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy.
16) Wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego (w ilości: 5 egzemplarzy i wersja elektroniczna na
płycie CD).
3. Zawartość dokumentacji projektowej:
1) projekt architektoniczno - budowlany wraz wymaganymi zgodami i uzgodnieniami branżowymi,
2) projekt zagospodarowania terenu,
3) projekt techniczny,
4) załączniki do projektu budowlanego,
5) pozyskanie do wykonania niniejszego projektu mapy do celów projektowych,
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca zbiory wymagań niezbędnych dla określenia
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
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oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i będą zawierać: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót podstawowych, rodzaje robót według przyjętej systematyki lub grup robót. Ponadto należy je opracować z
uwzględnieniem podziału szczegółowego według Wspólnego Słownika Zamówień,
7) przedmiary robót zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
8) kosztorysy inwestorskie sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389).
4. Założenia do projektowania:
1) obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
2) zagospodarowanie terenu powinno zawierać między innymi: miejsca parkingowe, niezbędne dojścia utwardzone dla
pieszych, zieleń, oświetlenie zewnętrzne,
3) obiekt musi posiadać 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej,
sterylizatornia, wc damskie/wc dla osób niepełnosprawnych, wc męskie, magazyn brudny, magazyn czysty, recepcja,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, poczekalnia, wiatrołap. 
5. Ponadto do Wykonawcy należy:
1) poniesienie kosztu opracowania podkładów geodezyjnych niezbędnych do wykonania projektów budowlanych,
2) comiesięczne, pisemne raportowanie stanu zaawansowania prac projektowych do 25 dnia każdego miesiąca,
3) na pisemne wezwanie Zamawiającego stawienie się w jego siedzibie w celu omówienia założeń projektowych i zdania
relacji z realizacji prac projektowych umowy (max. 2 razy w trakcie trwania umowy),
4) uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, warunków, opinii i decyzji administracyjnych
niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
5) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (w przypadku konieczności),
6) uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku
konieczności wykonania),
7) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności),
8) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym (w przypadku konieczności uzyskania),
9) opracowanie operatu wodno-prawnego (w przypadku konieczności opracowania),
10) uzgadnianie na bieżąco prac projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego,
11) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,
12) na etapie prowadzenia procedury przetargowej udzielenie odpowiedzi poprzez Zamawiającego na zapytania zadane
przez wykonawców w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania,
13) dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca
dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego.
14) sprawowanie nadzoru autorskiego przez wykonawcę projektu (bez dodatkowego wynagrodzenia) w zakresie
obejmującym w szczególności:
15) udzielanie wyjaśnień Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości dotyczących projektu budowlano -
wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej,
16) uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych i
technologicznych.
6. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej, a wynikające z procedur określonych w przepisach
szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako
oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedmiotu zamówienia nie
można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektórych wykonawców lub produktów.
8. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli
wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane
w celu oceny równoważności.
9. Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa budowlanego, normami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, w szczególności z
uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie
uwzględniać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
10. Wykonawca zobowiązuje się, że przygotowana dokumentacja w szczególności spełni wymagania, o których mowa w art.
6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełen opis jest w zał. nr 6 do SWZ-OPZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
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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: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

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: 60000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 276750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60000 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:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Projektowo - Budowlana "OGNIK" Cezary Smycz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5920005665

7.3.3) Ulica: Dr Kazimierza Maja 1

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.5) Kod pocztowy: 83-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

projekt elektryczny, projekt architektury, projekt sanitarny

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
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