
Lipnik: 

Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz 
terenami rekreacyjno wypoczynkowymi
Numer ogłoszenia: 100751 - 2011; data zamieszczenia: 30.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik , Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 
015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa amfiteatru z zapleczem 
socjalno-technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno 
wypoczynkowymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
inwestycji jest budynek przeznaczony na scenę i zaplecze socjalno - techniczne. Wraz z 
widownią będą służyć organizacji imprez plenerowych. Budynek przeznaczony do 
użytkowania sezonowego - poza okresem grzewczym. B. Dane techniczne: powierzchnia 
zabudowy 166,90 m2,powierzchnia użytkowa 141,50 m2, kubatura 774,00 m3 wysokość 
budynku sceny od powierzchni terenu do okapu 5,50m, budynku zaplecza od powierzchni 
terenu do okapu 4,35 m.dach sceny w kształcie półkola, dach zaplecza jednospadowy, 
wymiary budynku w rzucie: scena 7,00 x 10,20 m; budynek zaplecza 6,55 x 14,55 m,budynki 
parterowe, niepodpiwniczoneC. Roboty budowlane stanu surowego: Roboty budowlane: 
Wykonać ławy fundamentowe - wg projektu konstrukcji - Część II. Wykonać mury 
fundamentowe z bloczków betonowych - wg projektu konstrukcji Część II. Wykonać 
ocieplenie ścian fundamentowych płytami grub. 6 cm, płyty układać do wysokości poziomu 
0,00. Wykonać ściany konstrukcyjne budynku - wg projektu konstrukcji - Część II. Wykonać 
stropodachy: wentylowany nad budynkiem zaplecza i pełny, o konstrukcji z giętych łukowo 
profili stalowych - wg projektu konstrukcjiCzęść II. Ścianki działowe budynku zaplecza - z 
cegły dziurawki, Pokrycie dachu budynku zaplecza papą bitumiczną termozgrzewalną. 
Pokrycie dachu sceny dachówką bitumiczną. Wykonać bruzdy pod instalacje wg projektów 
branżowych: Część III i IV. Wszystkie instalacje wykonać jako kryte!! Wykonać podłogę na 



gruncie w projektowanym budynku zaplecza - wg oznaczeń na rysunkach. Wykonać posadzki 
(warstwy posadzkowe) wg oznaczeń na rysunkach.D. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 
Tynki ścian murowanych - kat IV, wapienno-cementowe, 2 x szpachlowane gipsem. 
Wszystkie ściany i sufity pomieszczeń malować farbami akrylowymi. Ułożyć glazurę wg 
wykazu: zestawienie pomieszczeń. W pomieszczeniach nr:1/2 i 1/3, - wykonać dodatkową 
izolację posadzki grubości 4mm na gruncie, z wywinięciem na ścianę do wysokości 15cm, a 
w pomieszczeniu z natryskiem do pełnej wysokości. Stolarka i ślusarka wg wykazu, 
malowane fabrycznie. Drzwi i elementy aluminiowo - szklane, szklone szkłem bezpiecznym. 
Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w 
górnej ramie okna. UWAGA: strumień objętości Przed zamówieniem drzwi i okien sprawdzić 
w naturze rozmiary otworów i ilości. We wszystkich pomieszczeniach parapety wewnętrzne 
marmurowe grubości 3,5 cm, Wykonać posadzki wg wykazu: zestawienie pomieszczeń. 
Użyte posadzki muszą posiadać aktualne atesty PZH. We wszystkich pomieszczeniach 
wykonać cokoły na ścianach do wysokości 10cm z terakoty, gresu lub wykładziny PCV w 
zależności od rodzaju posadzki. Wszystkie instalacje wykonać jako kryte.Wszystkie blaszane 
kanały wentylacyjne obudować płytami g-k na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną 
mineralną. Zamontować balustrady na scenie i na schodach zewnętrznych budynku zaplecza z 
rur chromowo - niklowych. Balustrady wysokości 110cm E. Roboty wykończeniowe 
zewnętrzne: Wykonać opaskę wokół budynku z kostki betonowej, szerokości 0,60m w spadku 
2% (opaskę zabezpieczyć obrzeżem betonowym-7x25cm). Wykonać docieplenie budynku: 
metodą lekką mokrą (styropian grubości 15cm mocowany kołkami - 8 kołków na 1m2) + tynk 
akrylowy na siatce. Wykonać obróbki blacharskie dachu i podokienniki zewnętrzne z blachy 
stalowej powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze ciemnopopielatym; Nawierzchnia schodów 
zewnętrznych i podestów: z płytek klinkierowych ryflowanych, antypoślizgowych i 
mrozoodpornych. Cokół budynku obłożyć płytkami klinkierowymi w kolorze khaki.F. 
Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej: 1.powierzchnia wewnętrzna: 141,50 m2 
powierzchnia zabudowy: 166,40 m2 budynek o 1 kondygnacji nadziemnej, bez piwnic. 
Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, z 
nawożeniem, kategoria gruntu I-II obmiar = 1650 m2 Sadzenie krzewów Irga rozkrzewiona - 
szpaler, żywotnik olbrzymi Kornik na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów 21 
szt. Instalacja wodyWewnętrzny rurociąg wody należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych wg PN-80/H-74200-Bx-st12 połączonych na gwint z łącznikami staliwnymi 
ocynkowanymi uszczelnionych teflonem. Rurociągi instalacji wody prowadzić po ścianie i 
konstrukcji budynku; podejścia do armatury w bruzdach ściennych z izolacją rur wody gr 9 
mm obudowane glazurą - prowadzone od dołu. Poziomy wody wykonać ze spadkiem min 2,0 
% w kierunku odwodnienia spustu wody na okres zimowy Armatura czerpalna baterie ścienne 
umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe wg uznania Inwestora Na zaworach ze złączką 
do węża należy zabudować zawór antyskażeniowy Po wykonaniu całą instalację wody należy 
poddać płukaniu próbie i dezynfekcji oraz uzyskać dopuszczenie do eksploatacji wydane 
przez SANEPID Kanalizacja sanitarna Projektowaną kanalizację sanitarną pod posadzkową 
jak i prowadzoną w bruzdach ściennych wraz z podejściami wykonaną z PVC uszczelnione 
na uszczelki gumowe. Rurociągi w posadce ułożone na 10 cm podsypce piaskowej wraz z 
obsypką. Pod pionami zabudować rewizje; zakończyć piony rurami wywiewnymi 
Szczegółowy zakres i wielkość prac określają przedmiary robót i opis techniczny. Wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej.

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.09.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w 
wysokości: 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

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

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi, specjalność konstrukcyjno - budowlana 
oraz przynależeć do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. (ustawa z 
dnia 07.lipca 1994r. Prawo budowlane - z póź. zmianami) Warunek zostanie 
spełniony, jeżeli wykonawca w wykazie osób wykaże na stanowisko 
kierownika budowy osobę posiadającą ww. uprawnienia wraz z 
oświadczeniem o posiadaniu przez tę osobę uprawnień i przynależność do 
Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamawiający dokona oceny 
spełniania niniejszego warunku na postawie informacji zawartych w złożonych 
dokumentach spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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, należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 
warunku  wiedzy  i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 



postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie,  z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami

• 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 także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami

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

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis  z  właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust.  1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłożenie  na raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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

warunki zmian określone są we wzorze umowy który stanowi załacznik do niniejszeo 
postępowania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.lipnik.pl www.lipnik.asi.pl



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 15.04.2011 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: Projekt współfinasowany w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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


