
Nowogard, dnia 30.01.2019 r.
GMINA NOWOGARD
PLAC WOLNOŚCI 1

72-200 NOWOGARD

Biuletyn Informacji Publicznej

IiR.7015.2.2019.MK

dotyczy: budowy pomostu nad Jeziorem Olchowskim 

Urząd Miejski w Nowogardzie zaprasza,  w trybie art. 4 pkt.  8 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim – budowa pomostu”

 (dz. geodez. nr 482 obręb Kościuszki, gmina Osina).
Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zamawiający:

Gmina Nowogard, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard. NIP: 859-00-12-007, Regon: 811684278

Wydział prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji i Remontów

2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

Rita Mazurczak – Zastępca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów, tel. 91 39 26 240.

Marta Karpiel –  Referent Wydziału Inwestycji i Remontów, tel. 91 39 26 240

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego w konstrukcji żelbetowo-drewnianej. Nawierzchnia
pomostu  z  desek  oparta  na  belkach  drewnianych  poprzecznych  i  podłużnych.  Konstrukcja
drewniana spoczywa na palach żelbetowych wbijanych w dno jeziora.
Pow. zabudowy: 79,40 m2
Długość całkowita: 32,00 m
Szerokość: 1,8 do 2,0 m
Pale żelbetowe: 24 szt.

Szczegółowy  opis  zamówienia  i  zakres  prac  określa  załączony  projekt  budowlany  oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Poszczególne rozwiązania opisano w dokumentacji i na rysunkach.

Obiekt  podlega  geodezyjnemu  wyznaczeniu  w  terenie,  a  po  wykonaniu  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w ilości 4 szt. 
Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do
obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1570). Materiały zaproponowane przez Wykonawcę muszą posiadać
parametry techniczne nie gorsze niż materiały zastosowane w projekcie. 
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Ilekroć  w  opisie  podano  producenta  wyrobów  lub  materiałów  oznacza  to,  że  wymaga  się
zachowania równoważności parametrów urządzeń, jakościowych, estetycznych, materiałowych,
wielkościowych,  technologicznych,  bezpieczeństwa  i  gwarancji  zgodnych  z  elementami
wskazanymi w dokumentacji. 
Oznacza to możliwość wyboru dowolnego producenta lub dostawcy z zachowaniem powyższych
wymogów.

4. Termin wykonania:  do dnia 30 września 2019r.

5. Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

6. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena.

7. Warunki udziału - warunkiem udziału jest:
a) dysponowanie  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji

w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b)  zrealizowanie  jednego  zadania  polegającego  na  budowie  lub  przebudowie  lub  remoncie

budowli  hydrotechnicznej  o  wartości  zadania  brutto  co  najmniej  50.000,00  zł  w  okresie
ostatnich 10 lat.

8. Warunki płatności: płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jednorazowo po
pozytywnym odbiorze przedmiotu umowy przez Zmawiającego.

9.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania wykonawcy, z którym
Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w
okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania  oraz  jeżeli  dowiedzie  z  innych  źródeł,  że
wykonawca jest nierzetelny lub nie wykonał należycie umowy na rzecz podmiotów publicznych.

9.1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów
oraz do odrzucenia oferty, które nie będzie odpowiadała warunkom zaproszenia.

9.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, ma
każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

9.3. Zaproszenie  nie  stanowi  zaproszenia  do  zawarcia  umowy w rozumieniu  art.  71  ustawy
Kodeks cywilny.

 
10. Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie  2650,00 zł,  które
należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 22.02.2019 r. do godz 12.00
lub na rachunek bankowy Bank PKO S.A I O/Nowogard Nr 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441
tytułem:

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim – budowa pomostu”
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy wpłaconego wadium nie zwraca się.
Poprzez uchylanie się od zawarcia umowy oprócz odmowy jej podpisania należy rozumieć również
w szczególności: 
- nie uzupełnienie dokumentów wymaganych od Wykonawcy przy złożeniu oferty,
- nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wysokości 10%
ceny ofertowej.
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    Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania najpóźniej
w dniu podpisania umowy.

12.  Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy  wpłacić  w  kasie  Urzędu  Miejskiego
najpóźniej w dniu podpisania umowy lub na rachunek bankowy Bank PKO S.A I O/Nowogard
Nr  68 1240 3884 1111 0000 4209 2441

13. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
    a) Zamawiający zwraca 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
  b) Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie w wysokości 30% z tytułu rękojmi za wady

jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
W     niniejszym     postępowaniu     okres     rękojmi     wynosi   60   miesięcy.  

13. Dokumenty wymagane do oferty:
- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej (z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od
daty składania ofert),

- kserokopie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganej
specjalności,

- kserokopię aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby,
- wykaz robót budowlanych potwierdzających wykonanie zadania podobnego do przedmiotu

zamówienia wykonanych  w  okresie  ostatnich  dziesięciu  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z
załączeniem dowodów potwierdzających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i
prawidłowo ukończone.

Osoby  do  kontaktu:  Urząd  Miejski  w  Nowogardzie  –  Wydział  Inwestycji  i  Remontów:  Rita
Mazurczak tel. 91 39 26 240, Marta Karpiel tel. 91 39 26 240

11. Data, miejsce złożenia oraz oznakowania oferty:

Ofertę  proszę  złożyć  pisemnie  do  dnia  22.02.2019  r.  do  godz.  12:00 w  Biurze  Obsługi
Interesanta  Urzędu  Miejskiego  w Nowogardzie  pl.  Wolności  1,  pok.  5  w  zamkniętej  kopercie
z adnotacją: 

„Oferta na zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim – budowa pomostu. Nie otwierać
przed 22.02.2019 r. przed godz. 12:10”

12. Data i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert następuje przez komisję w sposób jawny i odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. o
godz. 12:10 w sali obrad Rady Miejskiej, pl. Wolności 1, 72- 200 Nowogard

Załączniki:
1. Oferta
2. Dokumentacja techniczna pliki pdf.
3. Wykaz robót budowlanych (wzór)

BURMISTRZ 
ROBERT CZAPLA
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                                Załącznik nr 1

 Nowogard, dnia ..........................
........................................

(pieczątka wykonawcy)
Gmina Nowogard

pl. Wolności 1
72-200 Nowogard

 OFERTA WYKONAWCY 

W  odpowiedzi  na  zaproszenie  do  złożenia  oferty  znak:  IiR.7015.2.2019.MK

z dnia …...……………....2019 r. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia polegającego na budowie

pomostu  nad  Jeziorem  Olchowskim   za   wynagrodzeniem  ryczałtowym  w kwocie

netto ............................................ plus należny podatek VAT (23%) ..............................., co stanowi

łącznie kwotę brutto ............................................. zł. 

Słownie: .........................................................................................................................................

Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać zgodnie z zakresem prac określonych w załączonym
projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Termin wykonania: do dnia 30 września 2019r.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od daty składania ofert.

Udzielamy  gwarancji  i  rękojmi  na  przedmiot  zamówienia  na  okres  60 miesięcy. Bieg  gwarancji  i
rękojmi dla całego przedmiotu zamówienia  rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru
przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie / przy udziale podwykonawców1

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującego zakresu przedmiotu  zamówienia:
a) ……………………………………………………………., 
b) ……………………………………………………………..

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji przyszłego świadczenia
umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
adres: ...................................................................................................................................

osoba do kontaktów z zamawiającym: .........................................................................

numer telefonu: ........................

numer faksu: ............................

e-mail: ......................................

Oferta została złożona na …………………….. stronach .................................., dnia ........................ roku

.................................................
czytelny podpis Wykonawcy

1 Niepotrzebne skreślić. W przypadku niewypełnienia pola Zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie 
samodzielnie. 
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