URZĄD MIEJSKI W KONINIE
Wydział Gospodarki Komunalnej
62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.63 2401111, fax 63 2429920, sekretariat@konin.um.gov.pl , www.konin.pl

GK.7240.2.25.2016

Konin, dnia 08.02.2016 r.

PUBLICZNY KONKURS OFERT

I. Zamawiający:
Miasto Konin
Plac Wolności 1
62-500 Konin
NIP 665-289-98-34, Regon 311019036
II. Przedmiot zamówienia:
,,Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina”
Kod CPV 50000000-5
III. Określenie przedmiotu ww. zamówienia:
1. Naprawy wiat i słupków przystankowych powinny obejmować m.in.:
• Uzupełnienie ścian z blachy [m²], dokonywanie uzupełnień
brakujących ścian z blach trapezowej o grubości min. 0,5 mm, w
kolorze RAL 3000 (lub inny zbliżony po uzgodnieniu
z zamawiającym), montaż wykonany za pomocą wszystkich
niezbędnych elementów mocujących (śruby, nity, wkręty) ;
• Uzupełnienie ścian ze szkła hartowanego [m²], dokonywanie
uzupełnień
brakujących
ścian
ze
szkła
hartowanego
o grubości 8 mm, laminowanego, montaż wykonany za pomocą
wszystkich niezbędnych elementów mocujących (silikony,
uszczelki);
• Uzupełnienie elementów dachu [m²], uzupełnienie brakujących
elementów dachu blachą gładką w kolorze RAL 3000 (lub inny
zbliżony po uzgodnieniu z zamawiającym) o grubości min.
0,5 mm, montaż wykonany za pomocą wszystkich niezbędnych
elementów mocujących (śruby, nity, wkręty, silikony);
• Uzupełnienie elementów dachu z poliwęglanu komorowego
[m²], uzupełnienie brakujących elementów dachu poliwęglanem
komorowym o grubości min. 10 mm, montaż wykonany za pomocą
wszystkich niezbędnych elementów mocujących (śruby, nity,
wkręty, silikony);
• Uzupełnienie elementów siedzisk [m²], siedzisko wykonane
z heblowanego drewna w formie desek o grubości 40 mm,
pomalowane lakierem bezbarwnym, montaż wykonany za pomocą
wszystkich niezbędnych elementów mocujących (śruby);

•

•

•

•

•

Wymiana stalowych koszy na śmieci [szt.], montaż kosza
wykonanego z blachy stalowej z popielnikiem malowany
proszkowo o pojemności min. 30 l w kolorze zbliżonym do koloru
wiaty lub słupka przystankowego;
Przestawianie wiat przystankowych [szt.], zakres prac związany
z demontażem i montażem wiat przystankowych (dotyczy również
uszkodzonych wiat) wraz z elementami do nich zamontowanymi
(kosze na śmieci, tabliczki rozkładu jazdy, znak przystanku D 15),
montaż w podłożu gruntowym elementów stalowych
z fundamentowaniem;
Przestawianie słupków przystankowych [szt.], zakres prac
związany z demontażem i montażem słupków przystankowych
(dotyczy również uszkodzonych słupków) wraz z elementami do
nich zamontowanymi (kosze na śmieci, tabliczki rozkładu jazdy,
znak przystanku D 15), montaż w podłożu gruntowym elementów
stalowych z fundamentowaniem;
Renowacja elementów stalowych [m²], czyszczenie i malowanie
elementów metalowych wiat i słupków przystankowych po
uprzednim usunięciu warstwy korozji, farbą podkładową oraz farbą
właściwą w kolorze RAL 3000 (lub inny zbliżony po uzgodnieniu
z zamawiającym)
Uzupełnienie tablic informacyjnych [m²], montaż profilowanych
tablic informacyjnych, które są doskonałym nośnikiem
najważniejszych informacji umieszczonych w odpowiednim
miejscu przystanku komunikacyjnego zapewniających adekwatne
źródło informacji dla potencjalnego pasażera. Montaż za pomocą
wszystkich niezbędnych elementów mocujących (śruby, wkręty,
taśmy klejące-dwustronne).

IV. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:
1. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji lub zmiany ilościowej
poszczególnych elementów zamówienia w okresie obowiązywania umowy;
• Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tytułu powyżej
dokonanych zmian;
• podane ilości wykonania poszczególnych pozycji zamówienia należy
traktować jako orientacyjnie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do informowania zamawiającego o stanie
technicznym wiat słupków przystankowych w przypadku stwierdzonych
uszkodzeń lub zniszczeń poszczególnych elementów.
3. W przypadku uszkodzeń, zniszczeń wiat i słupków przystankowych, które nie
są objęte niniejszym zamówieniem a gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
życia, zdrowia lub mienia ludności, obowiązkiem wykonawcy będzie pomoc
w usunięciu niebezpieczeństwa lub zabezpieczenia terenu na którym znajduje
się uszkodzony obiekt.
4. Podjęcie realizowania zgłoszeń dotyczących zamówienia nastąpi możliwie jak
najszybciej lecz nie dłużej niż 1 godzina od momentu przyjęcia zgłoszenia
(bez względu na porę dnia), w zależności od charakteru prac. Od momentu
powzięcia informacji do zakończenia poszczególnych prac, za wszelkie
zagrożenia w tym czasie odpowiada wykonawca.
5. Zgłoszenie dotyczące przedmiotu zamówienia może być dokonane przez
upoważnionego pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Koninie lub w uzasadnionych przypadkach przez inne służby tj.

Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w Koninie. Rozpoczęcie
realizowania zgłoszeń powinno być poprzedzone poinformowaniem
zmawiającego.
6. Realizacja prac w pasie drogowym zostanie w miarę możliwości wykonana
sprawnie i szybko tak aby jak najmniej utrudniać ruch drogowy tj. w okresach
o najmniejszym natężeniu ruchu.
7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pieszego
i kołowego w czasie prowadzenia prac zapewniając prawidłową organizacje
ruchu.
8. Wykonawca zapewni prawidłowy przebieg czynności odbiorowych (dokona
objazdu wykonanych prac wraz z przedstawicielem zamawiającego
z częstotliwością zależną od charakteru robót).
9. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić transport materiałów
oraz wywóz powstałych odpadów wraz z ich kosztami składowania czy
utylizacji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
11. Wszelkie materiały, urządzenia i konstrukcje niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
12. Wszelkie materiały i urządzenia użyte do realizowania przedmiotu zamówienia
muszą posiadać odpowiednie (właściwe dla danego materiału) atesty,
aprobaty, certyfikaty, deklaracje itp.
13. Materiały używane do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodne
z instrukcją producenta.
14. Prace wymienione w określeniu przedmiotu zamówienia wykonane
z materiałów wykonawcy.
V. Termin realizacji zamówienia:
1. Zamówienie wykonywane będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do
16.12.2016 r.
VI. Warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza również , że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym i zasobami do prawidłowego wykonania zamówienia.
VII. Kryteria oceny oferty:
Cena oferty –100%
VIII. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTY”
(Załącznik Nr 1). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
IX. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1,62-500 Konin, nie później niż do
dnia 15.02.2016 r. do godz.13:00
2. Ofertę należy składać w jednej nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie (opakowaniu).
3. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Wydział Gospodarki Komunalnej
oraz powinna być oznakowana następująco:
,, Oferta na Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta
Konina. Nie otwierać przed 15.02.2016 r. godz.13:30.”.
X. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.02.2016 r. o godz. 13:30 w pokoju
nr 207 Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. Wojska Polskiego 2.
Otwarcie ofert jest jawne.
XI. Inne postanowienia:
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę co miesiąc po zakończeniu prac na podstawie potwierdzonego
protokołu odbioru i płatne w ciągu 30 dni od daty przedłożenia ich
Zamawiającemu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia publicznego konkursu ofert
w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej ważnej oferty, odpowiadającej warunkom udzielenia
zamówienia określonym przez zamawiającego;
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe
zamawiającego;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności udzielenia zamówienia powodująca,
że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym lub jest niecelowe;
d) postępowanie obarczone jest wadą skutkującą brakiem możliwości
zawarcia ważnej umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania o publicznym
konkursie ofert bez podawania przyczyny.
4. W przypadku gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty,
w szczególności gdy: więcej niż jedna oferta zawiera podobne warunki
realizacji 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.
5. Wzór umowy dotyczący realizacji przedmiotu zamówienia dostępny jest w:
Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac
Wolności 1,62-500 Konin.

Kierownik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
/-/ Sławomir Matysiak

Osoba do kontaktu:
Jarosław Wojciechowski
Urząd Miejski w Koninie
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 2
62-500 Konin
Tel. 63 240-13-55
e-mail: jaroslaw.wojciechowski@konin.um.gov.pl

Załącznik nr 1
NAZWA WYKONAWCY
………………..………………….……..…..
…………………………………….…..……
Tel…………………………………………..
Fax……………….…………………..……..
e-mail…………….………………..………..
FORMULARZ OFERTY
Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
Wydział Gospodarki Komunalnej
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 08.02.2016 r. (znak pisma GK.7240.2.25.2016)
na:
,,Naprawy wiat i słupków przystankowych na terenie Miasta Konina”
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Opis
robót wg
pkt.

Nazwa robót

Ilość

Jednostka

1

Uzupełnienie ścian z blachy

150

m²

2

Uzupełnienie ścian ze szkła
hartowanego - laminowanego

60

m²

3

Uzupełnienie elementów dachu
z blachy

30

m²

4

Uzupełnienie elementów dachu
z poliwęglanu komorowego

30

m²

5

Uzupełnienie elementów siedzisk

10

m²

6

Wymiana stalowych koszy na śmieci

20

szt.

7

Przestawienie wiat przystankowych

5

szt.

8

Przestawienie słupków

10

szt.

9

Renowacja elementów metalowych

50

m²

10

Uzupełnienie tablic informacyjnych

10

m²

Cena
jednostkowa

Wartość

SUMA NETTO
VAT 23%
SUMA BRUTTO

..........................................
Miejscowość i data

...........................................................................
Podpis i pieczęć
pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy

