
Znak: ZP.341/5/08

Lipnik dnia 20.03.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

ZAMAWIAJĄCY GMINA Lipnik: Przebudowa dróg gminnych na 
terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą 

towarzyszącą.

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, fax 015 8691754.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Włostów wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą. 
Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Włostów gmina Lipnik na odcinkach o łącznej 
długości 7,558 km tj 0,745 km x 5m + 0,302 km x 4,5 m + 0,292 km x 3,5 m + 0,242 km x 3,5 m + 
0,291 km x 3,5m + 0,878 km x 5 m + 0,361 km x 3,5 m + 0,394 km x 3,5 m + 0,680 km x 5 m + 0,115 
x 3 m + 0,166 km x 3 m + 1,00 km x 4,5 m + 0,631 km x 4,5 m + 0,057 km x 4,5 m + 0,857 km x 4,5 m 
+0,216 km x 4,5 m + 0,321 km x 5 m 
Konstrukcja nawierzchni będzie się składała z: Podbudowa z materiału kamiennego o grubości od 10 
do 20 cm. 
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - asfaltowej o grubości od 3 do 4 (75 kg/m2 - 100kg/m2.) po 
zagęszczeniu. 



Nawierzchnia z masy mineralno asfaltowej grysowo - żwirowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm. 
Wykonanie chodników z kostki brukowej o gr 6 i 8 cm na podsypce cementowo piaskowej na 
powierzchni 2180 m2. 
Ułożenie cieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 w ilości 1424 
mb, czyszczenie istniejących rowów, wykonanie oznakowania dróg. 
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjno- powykonawczej 
Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót które stanowią załącznik do SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2008.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w 
wysokości: 50.000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 
poz. 1655 /oraz w SIWZ; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655./; 
- załączą do oferty wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty; - zaakceptują istotne 
postanowienia umowy. Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych 
przez Wykonawcę dokumentach. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.



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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.lipnik.asi.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 23 i 27 za kwotę 30 zł (słownie: trzydzieści zł).

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o 
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.04.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 23.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: 
Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20 
marca  2008 r. pod numerem  58088 -2008

http://www.lipnik.asi.pl/

