
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

CHOJNA, REALIZACJA NAKAZU PINB, ZABEZPIECZENIE BRAMY BARNKOWSKIEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 4

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914141035

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@chojna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chojna.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
CHOJNA, REALIZACJA NAKAZU PINB, ZABEZPIECZENIE BRAMY BARNKOWSKIEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7ecb08e-3a70-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00398376/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-18 15:04

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040018/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 CHOJNA, REALIZACJA NAKAZU PINB, ZABEZPIECZENIE BRAMY BARNKOWSKIEJ

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 00360549/01

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: DIR.271.8.2022

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje działania remontowe w ramach realizacji zadania pn.: „Chojna, realizacja nakazu PINB,
zabezpieczenie Bramy Barnkowskiej” w obszarze wymagającym pilnej interwencji, zabezpieczające przed postępującą
degradacją. 
2. Prace naprawcze obejmują wszystkie elementy zewnętrzne obiektu: mury, elewacje, ganki strzelnicze, stożek wieńczący
ostatnią kondygnację, wykusz latryny, posadzki ganków oraz ceramiczne daszki nad przyporami, a także cztery sterczyny
narożne w poziomie IV kondygnacji obiektu. 
3. Przewidziano następujących zakres prac koniecznych do wykonania:
1) prace związane z naprawą wytypowanych obszarów zniszczonego lica zewnętrznego ścian elewacyjnych, zarówno w
części starszej obiektu (kondygnacja I-III), jak i w części młodszej (kondygnacje IV-VI);
2) prace związane z naprawą ganków strzelniczych (kondygnacja IV-VI), w tym wymiana izolacji oraz warstw
posadzkowych, naprawa balustrad i blankowania oraz elementów dekoracji w postaci sterczyn narożnych IV kondygnacji, a
także naprawa zniszczonych ścian ośmiobocznego stożka wieńczącego basztę;
3) zabezpieczenie wszystkich elementów stalowych na elewacjach i odsłoniętej konstrukcji stropu nad poziomem V;
4) naprawa i zabezpieczenie istniejących elementów drewnianych (stolarka okien i drzwi zewnętrznych);
5) wprowadzenie zabezpieczeń przeciwko ptakom, na najwyższych kondygnacjach obiektu.
4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania, nie ujęte w
dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na, sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
5. Wykonawca będzie miał obowiązek realizować prace zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków nr 2211/2018 z dnia 29.11.2021 (znak sprawy: ZN.5142.170.2021.MS) udzielającą pozwolenia na
prowadzenie prac remontowych muru obronnego miasta Chojna na odcinku od baszty nr 30 do skrzyżowania ulic Podmurze
i Bolesława Chrobrego oraz na prace zabezpieczające Bramy Barnkowiej. 
6. Zamówienie publiczne realizowane w ramach programu Ochrona zabytków przyznanych przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

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

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262520-2 - Roboty murowe

45262510-9 - Roboty kamieniarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262521-9 - Roboty murarskie w zakresie fasad

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: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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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: 416116,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 416116,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 416116,54 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: DŻOSIK Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8581879793

7.3.3) Ulica: Brzozowa

7.3.4) Miejscowość: Chojna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-500

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

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

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41611654 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-11-15
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