
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BĘDZINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 19

1.5.2.) Miejscowość: Będzino

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-037

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 31 62 530

1.5.8.) Numer faksu: 94 31 62 307

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bedzino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bedzino.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://www.bip.bedzino.pl/index.php?id=179

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 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15cb5656-1200-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251147/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 11:14

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009400/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Oś priorytetowa II –Ochrona Środowiska, w tym działanie 2.2. Gospodarka Odpadami
Komunalnymi.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00176629/02

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: ZP.271.4.2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 1411081,67 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z infrastrukturą techniczną w Będzinie
1.1..Zakres robót objętych przedsięwzięciem obejmuje, w szczególności :
- na części działki o nr ew. 85/13:
• budowę powierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z oznakowaniem poziomym;
• zakup i montaż kontenera socjalno-biurowego (zespół kontenerów – 2szt. ) wraz z
wyposażeniem i podłączeniem instalacji sanitarnej i elektrycznej,
• zakup i montaż kontenera (magazynowego)na zbierane odpady niebezpieczne wraz z
podłączeniem instalacji elektrycznej,
• zakup i montaż kontenera do magazynowania przedmiotów do ponownego użycia wraz z
podłączeniem instalacji elektrycznej ,
• budowę zadaszonych boksów z bloków betonowych o wym. 9,0 x 4,2m,
• budowę wiaty stalowej o wym. 12,4x6,0m,
• montaż wagi samochodowej do 30 ton wraz z oprogramowaniem,
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• wykonanie miejsc postojowych wraz z oznakowaniem,
• wykonanie obiektów małej architektury ( tablicy informacyjnej PSZOK , ścieżki edukacyjnej),
• wykonanie instalacji sanitarnej,
• wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją monitoringu,
• budowę ogrodzenia terenu długości 267 m wraz z bramą przesuwną z furtką ,
• zakup kontenerów KP7 i pojemników o pojemności 1,1m3 ,
• wykonanie tabliczek informacyjnych,
• wyposażenie pomieszczenia na odpady niebezpieczne i odpady zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
• wykonanie stopni wejściowych zewnętrznych, stalowych antypoślizgowych do budynku
socjalno-biurowego,
• wyposażenie magazynu na odpady niebezpieczne i magazynu na odpady przeznaczone do
ponownego zużycia w mobilne rampy najazdowe i tablice informacyjne, wraz z projektowanym
wyposażeniem i sprzętem,
• pozostałe elementy wyposażenia, oznaczenia i tablice informacyjne.
- na części działki o nr ew. 85/14:
• budowę powierzchni utwardzonej z kostki betonowej,
• wykonanie bramy dwuskrzydłowej z furtką.
Budowa powierzchni utwardzonych( na cz. dz.85/13 i cz. dz. 85/14) z kostki betonowej
prostokątnej, szarej łącznie wynosi około 1855 m2.
1.2.Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust.1 ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, realizujących roboty
budowlane oraz roboty związane z pracami instalacyjnymi (m.in.: wykonanie robót
ziemnych;wykonanie podbudowy pod nawierzchnie; wykonanie nawierzchni; wykonanie
oświetlenia ;
wykonanie sieci wod.-kan.). Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U.2020.1320 t. j. ze. zm.) lub
właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zatrudnienie
winno obejmować cały okres realizacji zamówienia. W przypadku ustania zatrudnienia osoby, w
trakcie okresu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się w jej miejsce zatrudnić na
pozostały okres realizacji, licząc od dnia ustania zatrudnienia, inną osobę.
1.3.Szczegółowy przedmiot zamówienia opisany został w uzupełniającym opisie przedmiotu
zamówienia, ( OPZ zał.nr 1) dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz w projekcie umowy. Załączony do dokumentacji przedmiar
robót jest materiałem pomocniczym - informacyjnym.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
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45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

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: 1580000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2990000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1580000,00 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:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kazimierz Ligus
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne GRAND

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6721006177

7.3.3) Ulica: Szosa Połczyńska 61

7.3.4) Miejscowość: Białogard

7.3.5) Kod pocztowy: 78-200

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
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7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1580000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni
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