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Sierpc: Zagospodarowanie parku wokół Jeziórek, II etap - ścieżki 

Numer ogłoszenia: 101424 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. 

mazowieckie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie parku wokół 

Jeziórek, II etap - ścieżki. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dane ogólne 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu placyków i alejek 

parkowych z nawierzchni mineralnej. Ponadto należy wykonać roboty towarzyszące 

konieczne do realizacji zadania podstawowego: przebudowę słupa oświetleniowego, wymianę 

odcinka wylotu kanalizacji deszczowej wraz z montażem klapy zwrotnej grawitacyjnej. 2. 

Zestawienie powierzchni: powierzchnia nawierzchni mineralnej alejek i placyków: 2100 + 

154,38 2254,38 m2 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja 

projektowa: 1)projekt budowlano-wykonawczy (Park wokół >>Jeziórek<< na działkach nr 

2200, 1608na2, 2195na1, 2195na3, 2192na3, 2199 w Sierpcu) 2) karta nadzoru autorskiego 

nr:1 na SIERPC na2014 z dnia 14.01.2014 roku 3) projekt budowlany (Budowa separatora w 

m. Sierpc przy zbiorniku wodnym >>Jeziórko<<) 4) projekt budowlany (Siłownie 

zewnętrzne) 5) przedmiar 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 4. Uwagi 

1) Wykonawca powinien uwzględnić kolizję projektowanego wylotu kanalizacji deszczowej 

do Jeziórka z alejka parkową oraz słupem oświetleniowym. 2) Zamawiający informuje, iż 

zmiany dotyczące przekroju poprzecznego, niwelety oraz konstrukcji ścieżek, wprowadzone 

w dokumencie pn. >>Nadzór autorski nr 1naSierpc na 2014<< z dnia 14.01.2014 r., są dla 

Wykonawców wiążące. 3) Wprowadzone w dokumencie pn. >>Nadzór autorski nr 

1/Sierpc/2014<< z dnia 14.01.2014 r. zmiany w zakresie konstrukcji ścieżek, mają również 

http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/176


zastosowanie do nawierzchni pod urządzenia siłowni. 4) W cenie ofertowej należy 

uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w tym koszty konsultacji i 

bieżących uzgodnień z właścicielami sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej czy 

wodno-kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego na gruncie nie należącym do 

inwestora, a także wszelkie ewentualne opłaty za przygotowanie zabezpieczenie miejsca robót 

lub wprowadzenie czasowej organizacji ruchu drogowego w trakcie realizacji zadania. 5) 

Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i 

jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób 

spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie 

gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów 

korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne 

wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla 

przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty 

budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, 6) Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ wraz z załącznikami. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.31.61.10-9, 45.23.21.30-2, 

45.23.32.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 60. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 

8.000,00zł PLN. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

III.2) ZALICZKI 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Katalog zmian w umowie: 1) uzyskanie dłuższego terminu gwarancji lub lepszych 

warunków gwarancji, 2) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania 

robót przewidzianych w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy, 3) wyniknięcie 

rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 4) wystąpienie 

konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy 

pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5) wystąpienie konieczności 

zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy których 

Zamawiający realizuje przedmiot umowy, 6) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie 

przedmiotu zamówienia, 7) zmiana numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych 

stron, 8) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego 

zamówienia lub zmiana technologii - na lepszą, 9) aktualizacja rozwiązań ze względu na 

postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 10) zmiana terminu wykonania 

zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających terminową jego realizację: a) 

epidemii lub działań rządowych, b) siły wyższej, c) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub 

przeszkoda spowodowana przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi 



Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie 

budowy. 3. Wnioskować o zmianę umowy może każda z jej stron. 4. Zmiany sposobu 

spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, 

które były oceniane w toku postępowania. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące 

niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i będą dopuszczane w 

granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo Zamówień publicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem art. 144. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004/176 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miejski w Sierpcu, Piastowska 11A, 09-200 Sierpc w cenie 0,4PLN za stronę. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.04.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu, Piastowska 11A, 09-200 

Sierpc, sekretariat, (lok.12, I piętro). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Burmistrz 

Marek Kośmider 


