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      Lwówek Śląski dnia 28.09.2015 r. 

 IN.271.48.2015.MAM         

     

  

 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

opartego o zapisy art. 701- 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: 

„Zagospodarowanie miejsc rekreacji  służących do użytku publicznego w miejscowości Mojesz”. 

 

I. Instrukcja dla Wykonawców 

 

1. Nazwa zamawiającego: 

Gmina i Miasto Lwówek Śląski, 

Aleja Wojska Polskiego 25A 

59- 600 Lwówek Śląski 

NIP: 616-10-03-030 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu kruszywem łamanym: 

drogi dojazdowej i miejsc postojowych oraz betonową kostką brukową: plac pod sceną 

wraz z zabudową elementów małej architektury: ławek parkowych i koszy na odpady,        

założeniem trawników i pracami porządkowymi w miejscowości Mojesz dz. nr 220, 

171/8, 218. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2015 r. 

 

4. Warunki przystąpienia do przetargu: 
4.1. Wiedza i doświadczenie: 

4.1.1. Wykonawca winien wykazać że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał minimum 1 realizacje, której przedmiotem był remont, przebudowa lub 

budowa drogi, placu, parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o pow. min. 

300 m2  i wartości min. 30.000 zł.  

4.2. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

4.2.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej                      

z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100.000 zł. 

 

5. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty: 
5.1. Wykaz wykonanych, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 

http://www.lwowekslaski.pl/
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dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone - załącznik nr 3 do SIWZ , 

5.2. Opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę. 

5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5.4. wypełniony i podpisany formularz cenowy - o treści załącznika nr 1 wzór oferty, 

5.5. potwierdzenie wpłaty wadium 

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
6.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru 

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa) 

gdzie: 
Cmin - najniższa cena 
Cof - cena badanej oferty 
Ca - liczba punktów w kryterium 
Wa - waga w ocenianym kryterium 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do 
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

6.2. oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie powyższego kryterium, 
6.3. oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną 

liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., 
6.4. za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów. 
6.5. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez oferentów w zakresie powyższych kryteriów, 
6.6. zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i 

została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 
7. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: 

7.1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie 
internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie 
do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 

8. Termin, miejsce i forma składania ofert 
8.1. Termin złożenia oferty 07.10.2015r., godz. 10:00 

8.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 

25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, sekretariat pok. nr 21. 

8.3. Forma składania ofert:  

8.3.1. Oferty należy składać w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: 

 

„Zagospodarowanie miejsc rekreacji  służących do użytku publicznego w miejscowości Mojesz” 

 Nie otwierać przed 07.10.2015r., godz. 10:15” 

 

8.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora 

publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie 

składania ofert – nie będą rozpatrywane. 

8.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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9. Termin i miejsce otwarcia ofert 
9.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2015 r. o godzinie 10:15 w Urzędzie Gminy i Miasta 

Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A, 59 – 600 Lwówek Śląski, Wydział 
Infrastruktury i Zamówień Publicznych, pokój nr 1. 

10. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert 
11. Wadium 

11.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2.000,00 PLN 

(słownie: dwa tysiące złotych) na konto Zamawiającego nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 

9554, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Bolesławcu. Na 

przelewie należy umieścić informację: „Wadium - Zagospodarowanie miejsc rekreacji  

służących do użytku publicznego w miejscowości Mojesz”.  

11.2. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 

uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 

potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert określonego w 

pkt. 7.1.  

11.3. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

11.4. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wykonawcy, którego oferta została 

wybrana  jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy przez wykonawcę. 

11.5. Zamawiający przewiduje zatrzymanie wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który 

odmówił podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
12. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu: 

12.1. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki 
przetargu. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie 
internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, 
którzy złożyli oferty. 

13. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: 
13.1. Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli: 

13.1.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, 
13.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 
13.1.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 
13.1.4. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 

14. Warunki odwołania przetargu: 
14.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. 
Informację o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 
publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. 

15. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: 
15.1. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

15.1.1. zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 
15.1.2. treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 
15.1.3. oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie, 
15.1.4. będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą 

omyłkę rachunkową. 
16. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: 

16.1. W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne 
omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach 
przetargu. 

17. Zasady uzupełniania dokumentów: 
17.1. Zamawiający wzywa oferentów, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych 

oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 
18. Forma składanych dokumentów: 

18.1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 
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składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 

19. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert): 
19.1. wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający: 

19.1.1. do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której 
publikowane jest ogłoszenie o przetargu, 

19.1.2. po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną, 

19.2. informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający 
przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane 
jest ogłoszenie o przetargu. 

20. Zasady zmiany lub wycofania oferty: 
20.1. Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie. 
21. Wybór oferty: 

21.1. w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w 
terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru 
oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu 
bez dokonania wyboru oferty, 

21.2. jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną,  

21.3. jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można 
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły 
przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach,  

21.4. jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać 
wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie oraz o takim samym bilansie pozostałych kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 
dodatkowych w zakresie kryterium ceny. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać 
cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach. 

22. Oferty złożone po terminie: 
22.1. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. 
22.2. Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta. 

23. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik nr 3 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  - 
Prawo zamówień publicznych. 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Zakres przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 

robót związanych z utwardzeniem terenu kruszywem łamanym: drogi dojazdowej i miejsc 

postoju pojazdów oraz poprzez ułożenie kostki betonowej brukowej pod istniejącą wiatą 

estradową i w jej sąsiedztwie wraz z ustawieniem ławek i kosz na odpady wraz z 

uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych. 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

2.1. Projektuje się utwardzenie kruszywem łamanym istniejącego gruntowego dojazdu o 

szerokości 3,00m do wiaty estradowej oraz utwardzenie pasa terenu wzdłuż drogi gruntowej – 

działki 218 jako miejsca postojowego do pojazdów w ilości do 10 szt. Na istniejącej płycie 

betonowej przy wiacie estradowej projektuję się nowe utwardzenie z kostki betonowej 

brukowej na wyrównanym kruszywem łamanym istniejącym podłożu z częściowym 

obramowaniem z obrzeży betonowych. Pod wiatą estradową – na estradzie i po jej zachodniej 
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stronie projektuje  się utwardzenie z kostki betonowej bezfazowej jako nawierzchnie do gier i 

zabaw w tym zabaw tanecznych. Obramowanie nawierzchni estrady zaprojektowano jako 

murek z kamienia murowego, nieregularnego – piaskowca z wykończeniem góry, płytą 

kamienną, natomiast płyty dolnej obrzeżami betonowymi. Istniejące schody terenowe z 

bloków i płyt kamiennych znajdujące się po stronie północnej i zachodniej estrady poddaje się 

remontowi w celu dostosowania do wymagań techniczno-budowlanych tj. na schody o 

wymiarach 16x33x150cm, jako wejściowe na poziom estrady. Od strony południowej estrady 

zaprojektowano dojście utwardzone z kostki betonowej brukowej o spadku podłużnym 6%. 

Tereny zadrzewione wymagają uporządkowania poprzez usuniecie składowanych kamieni , 

gruzu, gałęzi. Należy przeprowadzić pielęgnacyjne cięcie drzew i krzewów a dziko rosnące 

samosiejki drzew i krzewów (podszycie), porosty traw i chwastów usunąć. Grunt z 

korytowania w tym ziemię urodzajną należy wykorzystać na wyrównanie  (zasypanie) 

nierówności, profilowanie terenu i uzupełnienie trawnika siewem.  

Przy dolnej utwardzonej płycie należy zabudować ławki typu parkowego o konstrukcji: nogi              

z elementów kamiennych – piaskowca, siedziska drewniane oraz kosze na śmieci.  

Po południowej stronie estrady zaprojektowano lokalizacje grilla o konstrukcji murowanej                   

z kamienia murowego łamanego i regularnego oraz płyt z piaskowca oraz utwardzenie terenu 

wokół o powierzchni 3,00 x 2,00m z kostki betonowej brukowej. 

Wszystkim utwardzonym nawierzchniom zaprojektowano spadki podłużne, poprzeczne 

zapewniające powierzchniowe odwodnienie na sąsiadujący teren. 

  Powierzchnie elementów podlegających przebudowie: 

- powierzchnia utwardzonego kruszywem łamanym – ok. 222 m2 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (z fazą) – ok 87 m2 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, szarej (bezfazowej) - ok.  134 m2 

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej, kolor  (bezfazowej)  - ok. 99 m2
 

- zieleń, trawniki do odtworzenia - ok.  142 m2 

- zieleń – teren do uporządkowania – ok. 502 m2 
  

 

Długość zabudowanych elementów liniowych: 

- obrzeża betonowe – ok. 143 m 

Ławki parkowe – 15 szt. 

Kosze na odpady – 2 szt. 

 

W ramach zagospodarowania terenu wykonać należy następujący zakres: 

- montaż 15 szt. ławek parkowych z prefebrykatów żelbetowych – obudowa drewniana siedzeniowa 

(siedzisko wraz z oparciem), 2 szt. koszy na odpady betonowe. 

  

3. Informacje uzupełniające 
3.1. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Piotr Kukliński tel. (75)647-78-87, e-mail: 

piotr.kuklinski@lwowekslaski.pl 

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email,  

telefonicznie lub faksem pod nr 75 647 78 89. 

 

UWAGA!!! 

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, 

wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do 

prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych, robót budowlanych wraz z poświadczeniami wykonania 
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3. Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy 

4. Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku w 

przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje 

odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. 

 

 

 Zatwierdzam: 

               Burmistrz  

   Gminy i Miasta Lwówek Śląski  

 /-/ Mariola Szczęsna 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprawę prowadzi: 

Piotr Kukliński, tel.: 075 647 78 87, email: piotr.kuklinski@lwowekslaski.pl 


