Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie
nr
260226-2013
z
dnia
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r.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
Cewice
1.Przedmiot zamówienia jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m.
Maszewo Lęborskie. 2.Zakres robót obejmuje : Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe (geodezyjne), oczyszczenie stawu i
potoku,...
Termin składania ofert: 2013-07-19

Cewice: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i
Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie
Numer ogłoszenia: 439564 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 260226 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16,
84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia jest zagospodarowanie terenu
rekreacyjno-wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie. 2.Zakres
robót obejmuje : Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe (geodezyjne), oczyszczenie stawu i
potoku, zabezpieczenie brzegów przed osuwaniem i podmywaniem poprzez nasadzenie roślinności,
oczyszczenie terenu z gruzów i śmieci, uporządkowanie istniejącej zieleni Remont ogrodzenia
pomiędzy drogą powiatową a stawem a)rozebranie części ogrodzenia będącego w złym stanie
technicznym (min 12 m), b)demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych z siatki stalowej, likwidacja
furtki i schodków do niej prowadzących, c)oczyszczenie betonowej podmurówki i słupków
betonowych d)wykonanie nowej części podmurówki i słupków betonowych, e)montaż paneli
ogrodzeniowych (ogrodzenie palisadowe) na słupkach betonowych Nawierzchnie: a)ścieżka o
nawierzchni żwirowej - 746,2 m², podbudowa zgodnie z projektem, obrzeża betonowe, b)część
ciągów pieszych i miejsce na organizowanie imprez wykonane z kostki betonowej o gr. 6 cm - 360,4
m², podbudowa zgodnie z projektem, obrzeża betonowe. Wzór i kolorystyka kostki do uzgodnienia z
Zamawiającym. c)schody kamienne wraz z elementami kamiennymi - z bloków granitowych
łupanych d)nawierzchnia drewniana wykonana na podbudowie zgodnie z projektem, powierzchnia
deskowania - 120 m² Punkt widokowy a)uzupełnienie płyty stropowej, ścian, zamurowanie otworów
w ścianie, izolacja powierzchni poziomych, obróbki z blachy stalowej, b)wykonanie deskowania
tarasu, c)wykonanie i montaż balustrad z drewna Montaż i wykonanie elementów małej architektury
a)miejsce na ognisko i scenę b)lampy solarne ogrodowo-parkowe 15 szt. c)Ławki parkowe z oparciem
drewnianym 4 szt. d)Kosze na śmieci z betonu piaskowanego z daszkiem 8 szt. e)Tablica
informacyjna 1 szt. f) Siedziska przy placu spotkań wykonane z bloczków betonowych i betonu wraz
z zamocowanym od góry deskowaniem z listew z drewna. g)Murki ogrodowe z kamienia, ogrodzenie
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drewniane (balustrady) przy stawie - 12,6 m h)Stoły betonowe do gry w szachy i chińczyka - 2
zestawy zgodnie z załączonym rysunkiem do SIWZ. i) Elementy małej architektury należy na trwale
zamocować w gruncie Zieleń - nasadzenie roślin i trawnika Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy;
wypełnienia postanowień wszystkich decyzji składających się na dokumentację technicznąstanowiących załączniki do SIWZ (dot. m.in. projektu organizacji ruch na czas robót); wykonania i
przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu robót - kosztorysu powykonawczego; wywozu
odpadów we własnym zakresie i na własny koszt; uporządkowania placu budowy; 3.Wykonawca
przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zawiadomić wszystkich właścicieli i użytkowników
działek o terminie rozpoczęcia robót (a przede wszystkim Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku,
Starostwo Powiatowe w Lęborku) 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a)Dokumentacja projektowa b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.27.11-2.
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: Zadanie pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy
stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Lęborskie jest współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PIELEGNACJA DRZEW POMNIKÓW PRZYRODY SP C, UL. POGODNA 21, 07-100
WĘGRÓW, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 321264,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 385055,29

Oferta z najniższą ceną: 385055,29 / Oferta z najwyższą ceną: 465608,91

Waluta: PLN.
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