
Lipnik: Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w 
miejscowości Słabuszewice
Numer ogłoszenia: 101195 - 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 placu zabaw i 
stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa placu 
zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice 1. 
PLAC ZABAW Powierzchnia placu zabawo obrysie zewnętrznym 240,0 m2 Ogrodzenie 
placu zabaw: Ogrodzenie wewnętrzne placu zabaw stanowi płotek drewniany wys. 90 cm 
Wyposażenie placu zabaw : Projektuje się następujące elementy wyposażenia placu zabaw 1 - 
Huśtawka podwójna SH2 - 1 szt. 2 - Zestaw zabawowy TOMEK - 1szt. 3 - Huśtawka 
sprężynowa SPR/MOT - 2szt. 4 - Huśtawka wagowa SHR - 1szt. 5 - Ławka Hags 
STJARNEBORG - 2szt. 6 - Śmietnik Hags OREBRO - 2szt. Nawierzchnię części zielonej 
stanowi naturalny wysiewany trawnik. 2. STANOWISKA GRILLA. Powierzchnia 
stanowiska grilla o obrysie zewnętrznym 40,13 m2 : Wyposażenie stanowiska grilla : 
Projektuje się następujące elementy Grill prefabrykowany betonowy typu WIEDEŃ lub 
równoważny - szt. 1 Ławka z siedziskiem drewnianym na podporach betonowych typu 
ZDROJE B lub równoważne - szt. 4 Stół z blatem drewnianym na podporach betonowych 
typu Zdroje - 2szt. Kosz na śmieci KOSZ/DR - 2 szt. Pod urządzenia grilla projektuje się 
utwardzenie gruntu kostką betonową gr. 6 cm na podbudowie. Podbudowa: Podbudowę ciągu 
pieszego stanowią następujące warstwy ( od dołu) : Warstwa odcinająca z piasku gr. 5cm 
Warstwa tłucznia o frakcji 4 - 18mm gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 
Nawierzchnia : Nawierzchnię ciągu pieszego stanowi kostka betonowa gr. 6cm zwieńczona 
na bocznych powierzchniach obrzeżami betonowymi 6x30x100 cm układanymi pionowo na 
podsypce cementowo - piaskowej. 3. CIĄG PIESZY -CHODNIK Projektuje się ciąg pieszy 
do stanowiska grillowania i do wejścia do budynku o powierzchni 56,56 m2 z nawierzchnią z 
kostki betonowej gr. 6cm Podbudowa: Podbudowę ciągu pieszego stanowią następujące 
warstwy ( od dołu) : Warstwa odcinająca z piasku gr. 5cm Warstwa tłucznia o frakcji 4 - 



18mm gr. 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Nawierzchnia : Nawierzchnię 
ciągu pieszego stanowi kostka betonowa gr. 6cm zwieńczona na bocznych powierzchniach 
obrzeżami betonowymi 6x30xl00 cm układanymi pionowo na podsypce cementowo - 
piaskowej. Budowa boiska sportowego w Słabuszewicach na łącznej powierzchni 0,056 ha w 
zakresie: roboty pomiarowe, wykonanie kompleksowej konstrukcji boiska po uprzednim 
korytowaniu (warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łam. oraz warstwa profilująca i 
warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej), wykonanie ogrodzenia. Istniejący 
teren posiada nawierzchnię trawiastą na przedmiotowej powierzchni tj. 31 x 18 m. 
Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne w 
kierunku od działki. Całość inwestycji mieści się w granicach własności. Konfiguracja terenu: 
teren równinny. Dane techniczne: Szerokość boisk - 18,00 m Długość boiska - 31,00 m 
Pochylenie podłużne i poprzeczne - 0,5 % (spadek dwustronny) Plan sytuacyjny: Wymiary 
boiska - to 18 x 31 m o nawierzchni bitumicznej - zgodnie z załączonym Przekrojem 
Konstrukcyjnym. Wzdłuż dłuższego boku boiska zaplanowano wykonanie ogrodzenia. 
Przekrój konstrukcyjny: Na boisku założono wykonanie kompleksowej konstrukcji 
nawierzchni (10 cm - w. odsączająca z piasku, 15 cm - podbudowa z kro łam. stab. mech. 4-
63 mm), a następnie ułożenie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-bitumicznej w 
ilości średnio 50 kg/m2 i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 4 
cm. Szczegółowy zakres prac zgodnie z przedmiarem robót do wykonania w części 
kosztorysowej. Odwodnienie: Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednie spadki 
podłużne i poprzeczne w kierunku boiska. Szczegółowy zakres i wielkość prac określają 
przedmiary robót i opis techniczny. Całość materiałów zabezpiecza Wykonawca. Podane w 
SIWZ, dokumentacji technicznej gotowe wyroby budowlane, urządzenia oraz wyposażenie 
placu zabaw z podaniem nazwy producenta stanowią wyłącznie przykład i maja na celu 
jedynie określenie parametrów i cech produktów wymienionych w powstałej dokumentacji 
technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. 
Produkty równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia 
zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

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.

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: 
15.08.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI



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

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

• 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.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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawarte są we wzorze umowy który stanowi 
załącznik do niniejszego przetargu.

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 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 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 współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi.

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


