
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w
Krzyżu.

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:
Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w
Krzyżu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70f3983c-9393-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036826/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 15:15

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001924/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie klubu dziecięcego w
Krzyżu

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w
Gminie Czersk szansą na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Działania 05.03. Opieka nad dziećmi
do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027464/01

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.21.12.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 110636,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont i adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na
funkcjonowanie klubu dziecięcego w Krzyżu”. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt.
„Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
jest w ramach Działania 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.1. Przedmiot zamówienia
obejmuje:1.1. Prace budowalne.1.1.1. Prace rozbiórkowe.1.1.2. Stolarka.1.1.3. Posadzki.1.1.4.
Okładziny ścian i sufitów. 1.2. Prace zewnętrzne – utwardzenie.1.2.1. Utwardzenia.1.3.
Instalacja kanalizacji.1.4. Instalacja wody.1.5. Instalacja c.o.1.6. Instalacja wentylacji.1.7.
Instalacje elektryczne.2. Wykonawca na własny koszt ogrodzi teren robót budowlanych.3.
Wykonawca przywróci do stanu pierwotnego teren nieruchomości (dz. nr 422/2 obr. Krzyż), który
zostanie uszkodzony w czasie prowadzonych robót budowlanych.4. Wykonawca na własny
koszt zutylizuje materiały rozbiórkowe.5. Wykonawca pokryje koszty związane z poborem wody i
energii elektrycznej wykorzystanych podczas realizowanych prac remontowych.6. Przedmiot
zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej remontu, specyfikacji
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technicznej, oraz pomocniczo 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.7.1. roboty
rozbiórkowe,7.2. roboty ogólnobudowlane,7.3. roboty związane z wykonaniem instalacji wod.-
kan., c.o., elektrycznej i wentylacji,7.4. roboty związane z montażem stolarki,7.5. roboty
związane z zagospodarowaniem terenu.Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego
wymogu określają Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Zamawiający unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia jw., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty, złożonej
przez Wykonawcę: PERMUR Michał Netkowski ze Skarszew - 138.190,29 zł, przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia –
54.000,00 zł.

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138190,29

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 157939,75
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