
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 395234-2009 z dnia 2009-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarów 

Przedmiotem zamówienia jest odnowa rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, 

budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych na którą się składają:Budowa ciągu pieszo-jezdnego, 

Budowa placu przed... 

Termin składania ofert: 2009-12-08  

 

Ożarów: Odnowa rynku w miejscowości Janików- Gmina Ożarów 

poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie 

terenów zielonych 

Numer ogłoszenia: 6560 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 395234 - 2009r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa rynku w miejscowości Janików- 

Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów zielonych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odnowa rynku w miejscowości 

Janików- Gmina Ożarów poprzez remont świetlicy, budowę miejsc rekreacji i uzupełnienie terenów 

zielonych na którą się składają:Budowa ciągu pieszo-jezdnego, Budowa placu przed budynkiem świetlicy 

wiejskiej od strony południowej o powierzchni ogólnej wraz z opaskami bocznymi budynku 535 m2, 

nawierzchni z kostki brukowej 6 cm i ewentualnie częściowo płyt kamiennych (do 70% 

powierzchni),Budowa placu za budynkiem świetlicy wiejskiej o powierzchni 285m2,Budowa chodników z 
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kostki brukowej o grubości 6cm o łącznej powierzchni 626m2,Budowa schodów terenowych betonowych z 

obustronnymi poręczami,Budowa alejek o powierzchni 360m2,Budowa postumentów pod rzeźby i 

figury,Niwelacja terenu,Budowa placu zabaw o powierzchni 203,8m2, Rozmieszczenie elementów małej 

architektury, Obudowa z zadaszeniem istniejących studni (2szt),Wycinka drzew oraz wykarczowanie 

krzewów i pozostałości po wyciętych w przeszłości drzewach,Nasadzenia drzew i krzewów, urządzenie 

trawiastych nawierzchni placu,Urządzenie boiska trawiastego o wymiarach 20x40m,Lokalizacja nowej wiaty 

przystankowej, Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z izolacjami: paroizolacją, wiatroizolacją i 

dociepleniem,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku w ujednoliconych otworach, 

Ogólna powierzchnia terenu inwestycji wynosi 12 980m2 w tym: - powierzchnia zabudowy budynku 

świetlicy wiejskiej - 325m2 - powierzchnia projektowanego ciągu pieszo-jezdnego - 914m2 - powierzchnia 

projektowanego placu za budynkiem o nawierzchni z kruszywa łamanego - 285m2 - powierzchnia 

projektowanej alejki o nawierzchni żwirowej - 360m2, - powierzchnia projektowanego placu przed 

budynkiem oraz chodników o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze schodami terenowymi - 1161m2 - 

powierzchnia nawierzchni żwirowej frakcji 2-8mm na placu zabaw - 40m2 - powierzchnia płyty boiska 

trawiastego - 800m2, - powierzchnia trawników - 9420m2. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.21.23.00-9, 45.23.31.23-7, 45.23.31.61-5, 

45.00.00.00-7. 

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i 

części: 768007.68 PLN. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Zamawiający uzyskał dla przedmiotowego zadania współfinansowanie przez Unię 

Europejską w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi. 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2010. 

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10. 

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Zakład Remontowo Budowlany Michał Lipiński, ul. Okrzei 6, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. 

świętokrzyskie.  

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  
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I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT) 

Cena wybranej oferty: 768007.68  

Oferta z najniższą ceną: 768007.68 oferta z najwyższą ceną: 1206632.35  

Waluta: PLN.  

 

 

 

Strona 3 z 3

2010-01-08http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=6560&rok=2010-01-08


