Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34521-2013 z dnia 2013-03-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Smołdzino
Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Część I: Ułożenie kabla zasilającego lampy
parkowe wraz z wyjściami oraz dostawa i montaż 5 lamp parkowych zgodnie z załączoną mapą.
Część II: Odtworzenie alejek spacerowych wg...
Termin składania ofert: 2013-03-15
Smołdzino: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie
Numer ogłoszenia: 43821 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 34521 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj.
pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w
Smołdzinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części:
Część I: Ułożenie kabla zasilającego lampy parkowe wraz z wyjściami oraz dostawa i montaż 5
lamp parkowych zgodnie z załączoną mapą. Część II: Odtworzenie alejek spacerowych wg
oznaczeń na mapie, tj.: geodezyjne wytyczenie alejek, korytowanie, wzmocnienie krawędzi z
zaimpregnowanego materiału drewnianego wraz z wykarczowaniem korzeni, plantowaniem terenu
z wykorzystaniem ziemi pozyskanej z korytowania alejek, przygotowanie pod zasiew trawy,
nawożenie, zasiew trawy (rodzaj: boiskowa). Część III: Dostawa i montaż 20 szt. ławek i 15 szt.
koszy parkowych w miejscach oznaczonych na mapie. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub
zakresu zamówienia: Część I: Ułożenie kabla zasilającego lampy parkowe wraz z wyjściami oraz
dostaw i montaż 5 lamp parkowych zgodnie z załączoną mapą. Zakres prac określa branżowy
Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji
elektrycznych. W tym etapie realizacji zadania Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie
zaplanowano utworzenie 5 punktów oświetleniowych usytuowanych w miejscach oznaczonych na
mapie. Część II: Odtworzenie alejek spacerowych wg oznaczeń na mapie, tj.: geodezyjne
wytyczenie alejek; korytowanie; wzmocnienie krawędzi z zaimpregnowanego materiału
drewnianego wraz z wykarczowaniem korzeni, plantowaniem terenu z wykorzystaniem ziemi
pozyskanej z korytowania alejek, przygotowanie pod zasiew trawy, nawożenie, zasiew trawy.
Mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV
(ewidencyjnie LsIV) polega na doprowadzeniu do wyrównania poziomu na niezadrzewionym
terenie parku. Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak najbardziej równego
ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu przygotowania obszaru parku do
wysiania trawy oraz wytyczenia alejek. Roboty dotyczące geodezyjnego wytyczenia alejek polegają
na geodezyjnym odtworzeniu (wytyczeniu) i trwałym oraz kontrastowym zaznaczeniu przebiegu

alejek parkowych zgodnie z Projektem zagospodarowania w celu umożliwienia ich późniejszego
wykonania wraz z korytowaniem oraz wzmocnieniem krawędzi alejek zaimpregnowanym
materiałem drewnianym. Prace wykonać zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi. Sprawdzenie
jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem
zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w rozdziale I.
Wykarczować należy korzenie, wyplantować teren parku w części zaznaczonej na mapie (należy
wykorzystać ziemię pochodząca z korytowania alejek), przygotować teren pod zasiew trawy,
dokonać nawożenia terenu oraz zasiać trawę. Roboty związane z dostawą i wysianiem trawy: teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, - teren powinien być
wyrównany i splantowany. Czynności wchodzące w skład ww. robót. 1. Wyrównanie terenu włóką.
2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem. 3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie. 4.
Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem. Należy zastosować taką mieszankę nasion, aby
uwzględnić lokalne warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników
(proponowana mieszanka traw boiskowych). Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie
kompletności przeprowadzenia zabiegów po zakończeniu poszczególnych faz oraz wypełnieniu
procedury odbioru robót określonym w rozdziale I. Część III: Dostawa i montaż ławek i koszy
parkowych w ilości 20 ławek oraz 15 koszy w miejscach oznaczonych na mapie. Ławka Zakłada się
zakup ławek drewnianych typu leśnego odpowiadającej wizualizacji ławki dołączonej do
dokumentacji przetargowej. Ławki powinny zostać wkopane w podłoże. Kosz Zakłada się zakup i
montaż koszy drewnianych odpowiadających wizualizacji kosza dołączonej do dokumentacji
przetargowej. Kosze powinny zostać wkopane w podłoże. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy
oraz szczegółowy zakres robót do wykonania określają: część opisowa SIWZ - Rozdział 3,
przedmiary robót, projekty budowlane, oraz specyfikacje techniczne. B. Zaleca się Wykonawcom
przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu robót celem uzyskania wszystkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i
stanu placu robót. C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz część
opisowa SIWZ. D. UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie realizację
elementów wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ. Załączona dokumentacja projektowa zawiera
dodatkowe elementy przewidziane do realizacji w kolejnych latach, które nie są objęte
przedmiotem zamówienia. Nie należy brać pod uwagę elementów robót innych niż wymienione
powyżej. E. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. F. Dot. części I przedmiotu zamówienia - Wykonawca
udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny rozpoczyna
bieg od daty odbioru końcowego. Dot. części II przedmiotu zamówienia - Wykonawca udzieli 24
miesiące gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, tj. na zasiew trawy. Okres gwarancyjny
rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego. G. Zamówienie finansowane jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2, 45.23.60.00-0, 71.30.00.00-1,
45.31.61.00-6, 45.31.53.00-1, 31.52.72.00-8, 39.11.36.00-3, 39.22.43.40-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1

Nazwa: Ułożenie kabla zasilającego lampy parkowe wraz z wyjściami oraz dostawa i montaż 5
lamp parkowych zgodnie z załączoną mapą
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Elektroinstalacyjny ELTOM Tomasz Zmarzły, ul. M. Konopnickiej 15/3A, 76-200
Słupsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 20951,14
• Oferta z najniższą ceną: 20951,14 / Oferta z najwyższą ceną: 20951,14
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Dostawa i montaż ławek i koszy parkowych w ilości 20 ławek oraz 15 koszy w miejscach
oznaczonych na mapie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Józef Kozłowski, Tychowo 16, 76-100 Sławno, kraj/woj. zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 9753,90
• Oferta z najniższą ceną: 9753,90 / Oferta z najwyższą ceną: 22447,50
• Waluta: PLN.

