
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

„Budowa przedszkola 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: tel. (52) 395-48-10.

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:
„Budowa przedszkola w Łęgu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e73eee0b-0c3e-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304266/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12 12:34

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa przedszkola 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
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2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00278001/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.51.2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 7204181,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Budowa przedszkola w Łęgu” Zadanie jest finansowane z
Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.
5.2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo 
w przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SWZ.
5.3. O ile w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych,
przedmiarach robót, wyjaśnieniach do przetargu Zamawiający wskazuje nazwy producentów materiałów, urządzeń,
wyrobów itp., oznacza to, że Wykonawca może przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne.
Wykonawca musi jednak wykazać, że zastosowane materiały, urządzenia itp. są równoważne. 
5.4. Wszystkie określenia i nazwy materiałów służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów.
Brak określenia szczególnych wymogów przez Zamawiającego 
w przedmiocie standardu wykonania (jakości materiałów, sprzętu, urządzeń, itp.) oznacza, że Wykonawca wywiąże się ze
swoich obowiązków, kiedy zachowa średni standard wykonania, po jego akceptacji przez Zamawiającego.
5.5. Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach
funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w SWZ, lecz oznaczonych innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie
jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu
referencyjnego cechy i parametry.
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa przedszkola w Łęgu”.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Budowa przedszkola w Łęgu.
1.1.1. Roboty budowlano-instalacyjne.
1.1.1.1. Roboty budowlane.
1.1.1.1.1. Roboty ziemne.
1.1.1.1.2. Fundament, izolacje fundamentowe.
1.1.1.1.3. Podkłady.
1.1.1.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
1.1.1.1.5. Wieńce, nadproża i podciągi, słupy żelbetowe.
1.1.1.1.6. Roboty murarskie - ściany parteru.
1.1.1.1.7. Roboty murarskie - ściany szczytowe i kolankowe.
1.1.1.1.8. Strop.
1.1.1.1.9. Konstrukcja dachu, pokrycie, obróbki blacharskie.
1.1.1.1.10. Izolacje podposadzkowe.
1.1.1.1.11. Roboty posadzkowe.
1.1.1.1.12. Roboty tynkarskie i malarskie. 
1.1.1.1.13. Roboty elewacyjne.
1.1.1.1.14. Roboty zewnętrzne.
1.1.1.2. Roboty sanitarne.
1.1.1.2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
1.1.1.2.2. Armatura sanitarna.
1.1.1.2.3. Instalacja wodociągowa.
1.1.1.2.4. Instalacja centralnego ogrzewania.
1.1.1.2.5. Źródło ciepła.
1.1.1.2.6. Instalacja gazu płynnego.
1.1.1.2.7. Instalacja klimatyzacji.
1.1.1.2.8. Instalacja weentylacji mechanicznej.
1.1.1.3. Roboty elektryczne.
1.1.1.3.1. Sieci zewnętrzne - oświetlenie terenu.
1.1.1.3.2. Instalacja odgromowa.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00304266/01 z dnia 2022-08-12

2022-08-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



1.1.1.3.3. Instalacja elektryczna - podgrzewanie dachu i rynien.
1.1.1.3.4. Instalacje elektryczne.
1.1.1.4. Zagospodarowanie terenu.
1.1.1.4.1. Chodniki i utwardzenia terenu.
1.1.1.4.2. Przyłącza zewnętrzne i infrastruktura techniczna.
1.1.1.4.3. Plac zabaw.
1.1.1.4.4. Ogrodzenie terenu, w tym. bramy, furtka, szlaban automatyczny.
1.1.1.4.5. Zieleń i nasadzenia.
1.1.1.5. Wyposażenie i umeblowanie - szczegółowy opis stanowi Załącznik nr 1 do OPZ.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót do
zatwierdzenia Zamawiającemu.
3. Wykonawca na własny koszt zorganizuje plac budowy i dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz ogrodzi i zabezpieczy
teren budowy na czas realizacji wszystkich robót budowlanych.
4. Wykonawca przed rozpoczęciem prac wykona dokumentację fotograficzną terenu i budynku, na których będą
realizowane roboty budowlane i dostarczy ją na płycie CD lub DVD do Zamawiającego.
5. Wykonawca uzyska od zarządcy drogi gminnej decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.
7. 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:
1) wykonywanie robót ziemnych,
2) wykonanie robót ogólnobudowlanych,
3) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy,
4) wykonywanie robót instalacyjnych elektrycznych,
5) wykonywanie robót instalacyjnych sanitarnych,
6) wykonanie robót dekarskich,
7) wykonywanie robót montażowych stolarki,
8) wykonywanie robót wykończeniowych,
9) wykonywanie elewacji,
10) układanie nawierzchni betonowych.
Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 - Tynkowanie

45321000-3 - Izolacja cieplna

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

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
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45331110-0 - Instalowanie kotłów

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45350000-5 - Instalacje mechaniczne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

39100000-3 - Meble

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

UZASADNIENIE:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jw. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez
Wykonawcę: Usługi Ogólnobudowlane I Handel Justyna Miesikowska, Odry, 
ul. KS. Zawadzińskiego 14, 89-651 GOTELP, Województwo: pomorskie cena: 11 711 675,03 zł, przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: 8 000 000,00 brutto.

SEKCJA VI OFERTY

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: 11711675,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11944149,17 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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