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Ogłoszenie
Numer

Id

2022-24094-91597

91597

Powstaje w kontekście naboru
PLSK.01.01.00-IP.01-00-CZ3/16 - CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003044 Poprzez Wenecję Karkonoszy do
Przełomu Piszczaka

Tytuł

Remont 2 kładek dla pieszych w Kowarach – dotyczy realizacja
mikroprojektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003044 w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa, pt.: „Poprzez Wenecję
Karkonoszy do Przełomu Piszczaka”, wspóﬁnansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Warunki zmiany umowy
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie poza ustawą
na realizację przedmiotowego zadania w przypadku:
3.1. Nastąpi zmiana terminu zakończenia prac, gdy:
• Nastąpią zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe,
COVID-19 itp.),
• Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie prac zgodnie z
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Termin zakończenia prac przesunięty wówczas będzie
o czas w którym wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne,
• Wystąpi kolizja z niezinwentaryzowanymi instalacjami sieci,
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• W wyniku zmiany terminu zakończenia prac wysokość wynagrodzenia określona w formularzu
ofertowym nie ulegnie zmianie.
3.2. Nastąpi zmiana zakresu rzeczowego prac nie powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia,
a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy.

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-02-04
1. Dokumentacja techniczna ul. Wiejska 27
2. Dokumentacja techniczna na potoku Piszczak
3. przedmiar robót ul. Wiejska 27
4. przedmiar robót potok Piszczak
5. Decyzja Konserwatora Zabytków nr 1815/2021 z dnia 22.09.2021 r.
6. Załacznik nr 1-3 i nr 5 w formie edytowalnej
7. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2022-02-04

2022-02-04

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2022-02-28 10:00:00

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Gmina Miejska Kowary
1 Maja 1A
58-530 Kowary
NIP: 6110004982

Osoby do kontaktu
Anna Hordyniak-Mielcarek
tel.: 756439229
e-mail: anna.hordyniak@kowary.pl

Części zamówienia
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Część: 1
Tytuł części 1

Remont 2 kładek dla pieszych w Kowarach
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
Typ
Roboty budowlane

Podkategoria
Roboty budowlane

Opis
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont 2 kładek dla pieszych w Kowarach tj.:
1. Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Jedlica przy ul. Wiejska 27.
a) demontaż uszkodzonej nawierzchni z blachy ryﬂowanej- 19,66 m2;
b) czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej całej kładki (dwuteowniki,
elementy stężające, blacha ryﬂowana, balustrady)- 2,105 t;
c) wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryﬂowanej grubości 8 mm- 19,66 m2;
d) zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki – 2,106 t;
e) wykonanie konstrukcji wsporczej podtrzymującej podnośniki do robót naprawczych łożysk oraz
czyszczenia nisz łożyskowych – 0,85 m3;
f) rozbiórka betonowych ścianek żwirowych oraz murów oporowych – 1,90 m3;
g) uzupełnienie murów oporowych kamieniem na zaprawie cementowej oraz ścianek żwirowych -1,90
m3;
h) piaskowanie powierzchni murów kamiennych – 3,52 t;
i) spoinowanie murów z kamienia – 20,00 m2;
j) oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki grunt kat. IV – 24,50 m3
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy
robót.
2.Remont kładki dla pieszych w Kowarach nad potokiem Piszczaka pomiędzy ul. Wiejską
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a ul. Św. Anny.
a) demontaż uszkodzonej nawierzchni z blachy ryﬂowanej- 31,98 m2;
b) czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) konstrukcji stalowej całej kładki (dwuteowniki,
elementy stężające, blacha ryﬂowana, balustrady)- 6,605 t;
c) wykonanie nowej nawierzchni kładki z blachy ryﬂowanej grubości 8 m29,54 m2;
d) zabezpieczenie antykorozyjne całości konstrukcji kładki- 6,605 t;
e) wykonanie konstrukcji wsporczej do robót naprawczych (podniesienie kładki, czyszczenia nisz
łożyskowych, uzupełnienie ław podłożyskowych) – 1,10 m3;
f) rozbiórka uszkodzonych ścianek oraz murów kamiennych – 3,710 m3;
i) uzupełnienie murów kamiennych i ścianek – 2,657 m3;
j) naprawa balustrad na murach kamiennych – 6,00 m;
k) piaskowanie powierzchni murów kamiennych-1,285 t;
l) spoinowanie murów z kamienia- 8,760 m2;
m) oczyszczenie koryta potoku Jedlica w obrębie kładki grunt kat. IV – 30,00 m3
Zabezpieczenie oraz organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia robót należy do wykonawcy
robót.
3. Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
zawartych w Decyzji Konserwatora Zabytków nr 1815/2021 z dnia 22.09.2021 r.
4. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane prace wynosiła minimum 36 miesięcy, licząc
od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność
za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem gwarancji.
5. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem
i zabezpieczeniem terenu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu
błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących
mieć wpływ na cenę.

Okres gwarancji
36

Kody CPV
45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

dolnośląskie
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Powiat

Gmina

jeleniogórski

Kowary

Miejscowość
Kowary

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

Typ
Sytuacja ekonomiczna i ﬁnansowa

Opis
Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków – załącznik nr 2

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej1 (jedno) zadanie (realizację, zamówienia) w zakresie budowy lub przebudowy lub
rozbudowy lub remontu mostu drogowego/kładki dla pieszych o wartości brutto min. 50 000,00 zł
- załącznik nr 3

Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
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dla kryterium „cena”: C= Cn / Co x 100 pkt x 60%, gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co= cena oferty ocenianej

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Gwarancja 40%
Zasady przyznawania punktów kryterium gwarancji
Okres udzielonej gwarancji
36 miesięcy - 10 pkt
48 miesięcy - 20 pkt
60 miesięcy - 40 pkt

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2022-02-04 - data opublikowania

-> 2022-02-28 10:00:00 - termin składania ofert
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-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

