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RI.7013.2.2022    Konin, 21 marca 2022r. 

 

Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami udzielania zamówień publicznych o 

wartości poniżej 130.000 zł netto (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina 

Nr 172/2020 z 22.12.2020 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót 

budowlanych, o wartości poniżej kwoty 130.000 zł netto ze środków budżetu Miasta 

Konina).  

Ogłoszenie o publicznym konkursie ofert publikowane jest w Biuletynie Informacji 

Publicznej Zamawiającego na stronie https://bip.konin.eu/index.php?d=zma30000 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Konin 

Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

NIP 665 289 98 34, REGON 311019036 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia ścieżki 

spacerowej nad brzegiem Jeziora Zatorze. Zadanie realizowane jest w ramach 

zadania pt. „Budowa ścieżki spacerowej nad Jeziorem Zatorze” z Konińskiego 

Budżetu Obywatelskiego na 2021rok. 

2. Ścieżka położona jest na terenie działek nr 34/22 i 586/14 obręb Niesłusz - biegnie 

przy Jeziorze Zatorze po stronie wschodniej, wzdłuż istniejącego śladu, na odcinku 

łączącym dwie równoległe ścieżki z kostki betonowej - zgodnie z załączonym 

rysunkiem poglądowym (załącznik nr 5, 5a).  

 

 

https://bip.konin.eu/index.php?d=zma30000
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3. Kod CPV: 45233253-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.    

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

a) Skorytowanie ścieżki po istniejącym śladzie na odcinku łączącym istniejące dwie 

ścieżki z kostki betonowej, z których jedna biegnie przy linii Jeziora Zatorze a druga 

jest na wzniesieniu - zgodnie z załączonym rysunkiem poglądowym, o 

następujących parametrach: szerokość 1,25 m, długość ok. 400 m.  

b) Utwardzenie powierzchni ścieżki ok. 500 m2 materiałem sypkim lub 

kawałkowym niesortowanym tzw. pospółką gliniasta o grubości min. 15 cm, z 

domieszką tłucznia kamiennego (ostrokrawędzistego) na odcinku ok. 40 m 

(wzniesienie).  

c) Ułożenie obrzeży chodnikowych wzdłuż ścieżki (po obu stronach),  

z który dodatkowo na odcinku wzniesienia ok. 40 m, należy ułożyć przegrody, 

celem zabezpieczenia osypywania się nawierzchni.   

d) Dostawa i montaż ławek parkowych (2 szt.)  -  drewniane (kolor sosna 

lakierowane lub kolorystycznie zbliżone) pokryte bezbarwnym lakierem, 

konstrukcja stalowa ocynkowana kolor RAL 7024 lub zbliżony o okrągłym 

przekroju średnicy min. 6 cm. Ławki wyposażone w oparcie i podłokietniki. Deski 

oparcia i siedziska o długości min.156 cm, szerokości min. 8 cm i grubości min. 4 

cm. Długość ławki min. 180 cm, wysokość min.75 cm, głębokość (szerokość) min. 

65 cm. Montaż  do podłoża w sposób stabilny i trwałe związany z gruntem, 

uniemożliwiający ich wyrwanie, demontaż.  

Uwaga: Ławki powinny mieć oparcie i podłokietniki, które ułatwiają siadanie i 

wstawanie osobom z ograniczoną mobilnością. Ławki powinny mieć siedziska na 

wysokości 50 cm od podłoża, która jest preferowana przez osoby poruszające się 

na wózkach inwalidzkich (ułatwia przesiadanie się z wózka na ławkę). Normalna 

wysokość siedziska od podłoża to 45 cm, ale 50÷55 cm jest zdecydowanie lepsza 

dla seniorów i osób mających sztywne kolana lub biodra. Wysokość podłokietnika 

od płyty siedziska powinna wynosić 20 - 25 cm. Głębokość siedziska to 38 ÷ 40 cm. 

Oparcie z płytą siedziska powinna tworzyć kąt rozwarty ok. 110˚. 

e) Dostawa i montaż koszy na śmieci z pokrywą (2 szt.) - pojemniki metalowe  

o pojemności min. 35 litrów, betonowane do podłoża, wysokość min. 110 cm, 

średnica min. 35cm wykonane z żeliwa zamocowane na metalowym słupku, kolor 

słupka RAL 7024 lub zbliżony. Montaż do podłoża w sposób stabilny i trwale wiązy 

z gruntem, uniemożliwiający ich wyrwanie, demontaż. 

f) Uporządkowanie terenu budowy, w tym nawiezienie ziemi i obsianie trawą 

obszaru wokół ścieżki, w zakresie nie mniejszym niż obszar oddziaływania 
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prowadzonych robót budowlanych.  

5. Zamawiający zaleca wizję lokalną tj. dokonanie oględzin miejsca wykonywania 

przedmiotu zamówienia, celem zapoznania się ze jego specyfiką, w tym 

uwarunkowaniami wykonania zamówienia  takimi jak:  ukształtowanie terenu, w 

którym realizowane będzie zamówienie oraz cechami miejsca jego wykonywania.  

6. Warunki rozliczenia wykonawcy: 

1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową brutto.  

2) Podstawą do określenia ceny zamówienia jest zakres, który wynika z 

powyższego opisu przedmiotu zamówienia. 

3) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne określone za 

wykonany przedmiot zamówienia jednorazowo, po odbiorze i podpisaniu 

protokołu odbioru oraz wystawieniu faktury, zgodnie z ceną w formularzu 

ofertowym.  

5) Protokół odbioru stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę.  

6) Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w ciągu 30 dni od daty złożenia 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru, w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1) Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 

zawarcia umowy. 

2) Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 12.05.2022r.  

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

a) posiada doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i zasobami do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

c) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w zakresie 

zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz posiada wiedzę i 

doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  
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Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków należy wypełnić 

oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3. 

 

V. OKRES GWARANCJI I RĘKOJMII: 

Na zrealizowany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 

lat od daty jego odbioru przez Zamawiającego, z wyłączeniem trawnika, gdzie okres 

gwarancji trwa do pierwszego koszenia.  

VI. KRYTERIA OCENY OFERT: 

Cena: waga: 100 % 

 

VII. TERMIN SKLADANIA OFERT: do 29.03 2022 roku do godziny 15.30 

 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1. 

2. Wypełniony formularz zestawienia elementów cenowych - załącznik nr 2. 

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3.  

4. Uwagi: 

- Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. 

- Oferty niespełniające warunków zostaną odrzucone. 

 

IX. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: 

1. Ofertę należy złożyć w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem 

kopercie (opakowaniu) w kancelarii lub Biurze Obsługi Interesanta, adres: 

Urząd Miejski w Koninie 

Wydział Rozwoju i Inwestycji 

62-500 Konin, Plac Wolności 1 

 

oraz powinna być oznakowana następująco: 
 

„Oferta na wykonanie utwardzenia ścieżki spacerowej nad brzegiem 

Jeziora Zatorze” 

Nie otwierać przed dniem 30.03.2022 r. roku do godz. 8:00 

Na kopercie (opakowaniu) oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i 

adres Oferenta. 
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UWAGA 

W przypadku braku na kopercie ww. informacji Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. 

przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem, a w przypadku 

składania ofert pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie 

czynności otwarcia ofert. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w 

wymaganiami ponosi Oferent. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 30.03.2022 roku o godz. 08:00, w siedzibie Wydziału 

Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie - ul. 3 Maja 21, pokój nr 11. 

Otwarcie ofert jest jawne. 

 

X. INNE POSTANOWIENIA: 

1. Do zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U.  z 2021, poz. 1129 ze zm.).  

2. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących złożonych ofert, w tym również 

wyjaśnień i dowodów dotyczących stwierdzonej przez zamawiającego rażąco niskiej 

ceny (brak wyjaśnień lub dostarczone wyjaśnienia wraz z dowodami, które nie 

potwierdzają iż cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia - 

skutkuje odrzuceniem oferty) oraz renegocjować warunki oferty, w przypadku braku 

możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, w oparciu o warunki przedstawione 

przez oferentów. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy: 

 nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia 

zamówienia określonym przez Zamawiającego; 

 cena (ostateczna) najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe 

Zamawiającego; 

 wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym lub jest niecelowe; 

 postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości zawarcia 

ważnej umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podawania 

przyczyny. 

5. W przypadku niemożności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w 

szczególności gdy więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki realizacji 
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zamówienia, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, gdy przemawia za tym interes 

Zamawiającego lub zachodzą inne istotne okoliczności, dopuszcza się 

przeprowadzenie z Wykonawcami negocjacji dotyczących warunków realizacji 

zamówienia (pismo lub e-mail).  

6. Okres związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

7. Ogólne postanowienia umowne zawiera projekt umowy -  załącznik nr 4. 

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UZYSKANYCH W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM 

POSTĘPOWANIEM: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje osoby 

fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskuje w związku z ich udziałem w 

niniejszym postępowaniu, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Konin, Plac Wolności 

1, 62-500 Konin, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Konina, kontakt: 

sekretariat@konin.um.gov.pl, telefon: 63 2401111, fax 63 2429920. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Koninie jest : 

Pan Andrzej Andrzejewski kontakt: iod@konin.um.gov.pl, telefon: 63/2401225. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

na wykonanie utwardzenia ścieżki spacerowej nad brzegiem Jeziora Zatorze.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie imię i nazwisko/nazwa, 

adres, numeru telefonu, faxu, adres a-mail ponieważ jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z 

Zarządzenia Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Konina z 22.12.2020r. w sprawie 

dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość 

nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000zł. ze środków 

budżetu Miasta Konina. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miasto Konin - Urząd Miejski 

w Koninie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną i wynosi 5 lat. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty 
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upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 

osobowych: 

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

-  prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą), 

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

8. Nie przysługują Pani/Panu następujące prawa związane  

z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

Dodatkowe informacje odnośnie przedmiotu zamówienia można uzyskać w Wydziale 

Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, pok. 11, w godzinach 

8.00 – 15.30 (Sprawę prowadzi: Katarzyna Ławniczak tel. 63 240 11 32), e-mail: 

katarzyna.lawniczak@konin.um.gov.pl 

 

/-/ Roman Jankowski 

Kierownik 

Wydziału Rozwoju i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Koninie 

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 2 - Zestawienie elementów cenowych  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

mailto:katarzyna.lawniczak@konin.um.gov.pl
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Załącznik nr 4 - Projekt umowy 

Załącznik nr 5 – Rysunek poglądowy  

Załącznik nr 5a – Rysunek poglądowy 


