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nr
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r.
Ogłoszenie
o
zamówieniu
Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż pomostów pływających, lamp solarnych , kontenerów magazynowych ze
sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury w celu realizacji zadania pn.: Zagospodarowania terenu wokół...
Termin składania ofert: 2013-08-13

Cewice: Dostawa i montaż pomostów pływających, lamp solarnych, kontenerów
magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury na
potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w
Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej
oraz potrzeb osób niepełnosprawnych - etap I
Numer ogłoszenia: 439714 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 313702 - 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: Dostawa i montaż pomostów pływających,
lamp solarnych, kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz elementów małej architektury
na potrzeby realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w
sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych etap I.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż
pomostów pływających, lamp solarnych , kontenerów magazynowych ze sprzętem wodnym oraz
elementów małej architektury w celu realizacji zadania pn.: Zagospodarowania terenu wokół jeziora
w Siemirowicach w sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób
niepełnosprawnych - etap I, w tym: 1)Pomosty pływające: a)pomost pływający rekreacyjny w
kształcie litery U zlokalizowany na dz. 181/4 - 1 szt. W skład pomostu wchodzą: dwa trapy
dojściowe, segment pomostu pływającego na pływakach z siatkobetonu. b)pomosty pływające dla
wędkarzy składające się z jednego elementu pływającego na pływakach z tworzywa sztucznego i
trapu wejściowego - 5 szt. Lokalizacja dz. 182/1 - 4 szt. i dz. 181/4 - 1 szt. c)pomosty muszą spełniać
warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym oraz operacie wodnoprawnym, które stanowią
załącznik do SIWZ. d)pomosty muszą posiadać Świadectwo Uznania Typu Wyrobu wydane przez
Polski Rejestr Statków lub dokument równoważny dopuszczający urządzenie wodne do użytkowania.
e)Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji (tj. 60 m-cy od dnia podpisania bez uwag
protokołu odbioru końcowego) do przeprowadzenia co najmniej raz w roku przed rozpoczęciem
sezonu letniego bezpłatnego przeglądu pomostów. 2)Lampy solarne ogrodowo-parkowe
zamontowane wzdłuż ciągów pieszych - 24 szt. 3)Elementy małej architektury a)ławki parkowe z
oparciem drewnianym - 9 szt. b)kosze na śmieci z betonu piaskowanego z daszkiem - 8 szt. c)tablica
informacyjna - 1 szt. d)ławko-stoły - 5 szt. e)elementy małej architektury należy na trwale zamocować
w gruncie 42 kontenery magazynowe 20´na sprzęt wodny - ustawione na bloczkach betonowych,
wyposażone w stojaki na kajaki i elementy do magazynowania rowerów wodnych 5)Sprzęt

pływający: - kajaki dwuosobowe polietylenowe - 2 szt., rowery wodne: 2 osobowe - 2 szt, 4-osobowe
- 2 szt. Sprzęt musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE lub dokument równoważny
potwierdzający bezpieczeństwo użytkowania sprzętu. 6)Na cenę całkowitą składa się: koszt
urządzenia, dostawy i montażu. 7)Wykonawca zobowiązany jest do: a)wykonania geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej dla dz. 182/1, 181/4 obręb Siemirowice z naniesionymi pomostami
pływającymi. b)wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu po zakończeniu dostawy i montażu kosztorysu powykonawczego c)wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
d)uporządkowania terenu 8)Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zawiadomić
wszystkich właścicieli i użytkowników działek o terminie rozpoczęcia robót (a przede wszystkim
WAM oddział w Gdyni, PZW w Słupsku) 9)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią
załączniki: a)Dokumentacja projektowa b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robót d)Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.51.50.00-0, 31.52.00.00-7, 34.93.00.00-5,
34.92.85.00-3, 39.11.36.00-3.
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: Zadanie pn Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w Siemirowicach w
sposób dogodny do rozwoju turystyki wodnej, wędkarskiej oraz potrzeb osób niepełnosprawnych
- etap I 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: 10.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE KAROS s. c., SĘDŁAWKI 9, 11200 BARTOSZYCE, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277088,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 347382,43

Oferta z najniższą ceną: 347382,43 / Oferta z najwyższą ceną: 362570,05

Waluta: PLN.
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