
Lipnik: Utwardzenie placów i wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik . 
 

Numer ogłoszenia: 121911 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 
15 8691410, 8691419, faks 15 8691754. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.lipnik.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie placów i 
wykonanie terenów zielonych na terenie gminy Lipnik .. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
inwestycji jest: ZADANIE I Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc 
rekreacyjnych w Lipniku Wykonanie utwardzenia placu kostką brukową, ustawienie ławek 
parkowych, zagospodarowanie terenów zielonych ZADANIE II Utwardzenie placu oraz 
urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice Wykonanie 
utwardzonego placu z kostki brukowej, ustawienie ławek parkowych, zagospodarowanie 
terenów zieleni, obudowanie dekoracyjne studni ZADANIE III Zagospodarowanie części 
terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych 
Wykonanie chodnika z kostki brukowej, kładki drewnianej, schodów terenowych, ławek 
parkowych, oraz wykonanie nawierzchni piaskowej (plaŜa). Podane w SIWZ, dokumentacji 
technicznej gotowe wyroby budowlane, urządzenia oraz wyposaŜenie z podaniem nazwy 
producenta stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech 
produktów wymienionych w powstałej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej 
wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Produkty równowaŜne muszą być 
w ofercie wymienione z nazwy, a cięŜar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych 
przez Zamawiającego leŜy po stronie Wykonawcy. powykonawczej.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.08.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarte są we 
wzorze umowy który stanowi załącznik. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.lipnik.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 24. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  18.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 
19 sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  PROW oś 4 Leader działanie 413 WdraŜanie lokalnych strategii 
rozwoju. 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc 
rekreacyjnych w Lipniku. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 
utwardzenia placu kostką brukową, ustawienie ławek parkowych, zagospodarowanie 
terenów zielonych. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-
9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  



 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc 
rekreacji w miejscowości Słabuszewice. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 
utwardzonego placu z kostki brukowej, ustawienie ławek parkowych, 
zagospodarowanie terenów zieleni, obudowanie dekoracyjne studni. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-
9. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku 
dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 
chodnika z kostki brukowej, kładki drewnianej, schodów terenowych, ławek 
parkowych, oraz wykonanie nawierzchni piaskowej (plaŜa).. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-
8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2012. 
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 
 


