Ogłoszenie nr 510040846-N-2019 z dnia 04-03-2019 r.
Gmina Miasto Złotów: "Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na
obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż
promenady spacerowej"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5, oś priorytetowa II – Projekt pn. Podniesienie
jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów nr
POIS.02.05.00-00-0200/16
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 510856-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Złotów, Krajowy numer identyfikacyjny 52544100000000, ul. al. Piasta 1, 77-400
Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 263 21 49 wew. 31, e-mail urzad@zlotow.pl,
faks 67 265 00 25.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.zlotow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto
Złotów: jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej
na obszarze Gminy Miasto Złotów: jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż
promenady spacerowej. Przedmiot zamówienia stanowi I etap realizacji projektu
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5, oś priorytetowa II – Projekt pn. Podniesienie
jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów nr
POIS.02.05.00-00-0200/16. 2. Zakres zieleni: 2.1. Realizacja zakłada adaptację istniejącego

ukształtowania terenu wraz z elementami roślin występujących w obrębie projektowanego obszaru.
2.2. Realizacja zakłada wprowadzenie dużych drzew swobodnie rozmieszczonych w pasie zieleni
niskiej pomiędzy ulicą, a Promenadą spacerową nad Jeziorem Miejskim. Układ przestrzenny ma na
celu ograniczenie oddziaływania niekorzystnych czynników w obrębie istniejącej trasy spacerowej.
W otoczeniu strefy parkingu wykonana zostanie miękka linia nowych rabat krzewów i roślin
zielnych. Zadaniem zaprojektowanej kompozycji przestrzennej jest zmiękczenie sztywnej,
geometrycznej formy żywopłotów, otaczających płytę parkingu. Liniowe formy zieleni
wprowadzono w bezpośrednim otoczeniu trasy spacerowej, z zaleceniem zachowania naturalnego
pokroju projektowanych form krzewów. 2.3. Realizacja zadania zakłada wprowadzenie głównie
gatunków rodzimych. Gatunki obcego pochodzenia zastosowane będą tylko w miejscach
istniejących już roślin introdukowanych. W doborze roślin obcego pochodzenia przeanalizowano
ich właściwości, pod kątem zagrożeń dla naturalnego środowiska. Proponowany skład gatunków
obcych nie zawiera gatunków inwazyjnych. Z uwagi na charakter miejsca w koncepcji
uwzględniono w doborze roślin gatunki związane z wodami. Rozmieszczenie roślin zielnych
obejmowało głównie strefy brzegowe, czytelne w kompozycji przestrzennej. Dodatkowym
elementem uwzględnionym w proponowanej lokalizacji projektowanych roślin były względy
praktyczne tj. dostępność i możliwość prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. 2.4. W nowo
wykonywanym zakresie nasadzeń roślin zastosowano rodzime gatunki drzew o wysokiej wartości
biocenotycznej (rośliny miododajne): lipę drobnolistną (Tilia cordata), lipę szerokolistną (Tilia
platyphyllos), z obcych lipę krymską (Tilia x euchlora) – gatunek nieinwazyjny, popularny w
pasach drogowych. W przypadku krzewów z gatunków rodzimych zaproponowano wzdłuż ścieżki
spacerowej m.in.: róże (Rosa canina, Rosa galica, Rosa pendulina), kalinę (Viburnum opulus), z
gatunków obcego pochodzenia w strefie parkingu forsycje (gatunki i odmiany). 2.5. W przypadku
otwartych przestrzeni zamiast tradycyjnego trawnika na płaskiej powierzchni o dogodnej ekspozycji
wykonana zostanie łąka kwietna. 3. Elementy budowlane, mała architektura: 3.1. Przedmiot
inwestycji. Przedmiotem Inwestycji jest budowa chodnika wraz z oświetleniem na podstawie
koncepcji programowo –przestrzennej pn.: „Jezioro Miejskie – zwiększenie bioróżnorodności
wzdłuż promenady spacerowej”, autorstwa dr Elżbiety Szopińskiej. Inwestycja zlokalizowana jest
w obrębie geodezyjnym 88, na działce nr: 324/5, której właścicielem jest Gmina Miasto Złotów –
Inwestor 3.2. Opis stanu istniejącego. Jest to obszar skarpowy, który stanowi niezagospodarowane
tereny zieleni komunalnej porośnięte głównie krzewami z wydeptaną ścieżką, użytkowaną głównie
przez spacerowiczów udających się w kierunku ciągu pieszo rowerowego wokół jeziora Miejskiego
w Złotowie (zwanego potocznie promenadą). Trasa promenady jest oświetlona za pomocą
oświetlenia parkowego z lampami sodowymi zamontowanymi na stylizowanych słupach stalowych
o wysokości ok. 5 m. Zasilanie latarni zrealizowane jest doziemną linią kablową nN-0,4kV 4.
Projektowane zagospodarowanie terenu. Zaprojektowano: chodnik oraz żelbetowe prefabrykowane
schody wraz z rozbudową oświetlenia i montażem koszy na odpady komunalne. Budowa chodnika.
Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20, szerokość 1,9 m, kolor szary, obramowanie z
obrzeża 8x30x100 cm. Z uwagi na deniwelację tereny w ciągu chodnika zaprojektowano schody
terenowe 3x15x35 żelbetowe, prefabrykowane 11 szt., szerokość 2,1 m. Odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych powierzchniowo na przyległe tereny biologicznie czynne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 77310000-6, 45233161-5, 45316110-0, 77211600-8, 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 152019.04
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 287059.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 287059.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 287059.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

