
 

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych 

 

Radomin: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczutowo 

Numer ogłoszenia: 337288 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 

6837522. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl i www.bip.radomin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont połączony z modernizacją świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Szczutowo. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace 

remontowe, które zostaną przeprowadzone w budynku świetlicy wiejskiej w Szczutowie, położonej na działce 

nr 57 miejscowości Szczutowo, gmina Radomin. Budynek świetlicy jest budynkiem murowanym parterowym, 

niepodpiwniczonym. Świetlica wyposażona jest w instalacje elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zakres 

planowanych robót obejmuje wymianę pokrycia dachowego z jednoczesną wymianą obróbek blacharskich, 

rynien i rur spustowych. Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją cieplną i przeciwwilgociową oraz 

wymianę oświetlenia w sali głównej. Położenie gładzi gipsowych i pomalowanie pomieszczeń świetlicy. 

Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 123,23m2, powierzchnia zabudowy 151,30m2, kubatura 484,16m3. 

Zakres robót: a) dach: 1. rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 

- 170m2 2. rozebranie elementów więźb dachowych 25% - więźby drogowe proste - 42,50 m2 3. dachy z 

wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej - uzupełnienie - 42,50 m2 4. folie wstępnego krycia (FWK) układane 

na deskowaniu-rozstaw kontr łat 1,00m - 114,03 m2 5. pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w 

arkuszach - 170 m2 6. obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm: kalenica - 

10,20 m2 7. obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm: pas nadrynnowy - 8,50 

m2, wiatrownice - 5,00 m2 8. rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15,0 cm z blachy ocynkowanej - 34,00 m 

9. rury spustowe o średnicy 12,0 cm z blachy ocynkowanej - 12 m 10. konstrukcje daszków jednospadowych - 

podcień - 34,00m2 11. pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach - 34,00m2 b) sufit 

podwieszany: 1. rozebranie elementów stropów drewnianych- podsufitki z płyt pilśniowych - 101,36m2 2. 

izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej o grubości 20 cm układane pod sufitem 



podwieszanym - 101,36m2 3. izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 

poziome posadzkowe - 101,36m2 4. sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 

włókien mineralnych - 101,36m2 5. wymiana opraw oświetleniowych - 8 sztuk c) tynki i malowanie: 1. 

zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - 147,02m2 2. tynki 

(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 

ścianach na podłożu z tynku - 147,02m2 3. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 

wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - 147,02m2 Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar 

robót, jako materiał do obliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego wraz z tabelą elementów 

scalonych. Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty, kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów 

scalonych (Załącznik 1a), stanowi dokument do oceny poprawności i prawidłowości sporządzenia i obliczenia 

ceny oferty oraz rozliczenia zadania przy otrzymaniu dofinansowania, ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 

projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale 

przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót 

z tabelą elementów scalonych dla wykonania zadania, udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Radomin: www.radomin.pl - BIP Radomin - przetargi zamówień publicznych, po uprzednim zamieszczeniu 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane 

wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od 

poniedziałku do piątku.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.42.11.46-9, 45.44.21.00-8, 

45.41.00.00-4. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 

warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania zadań określonych w 

niniejszym zamówieniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, 

zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie 

spełnia - nie spełnia. 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że 

zrealizował min. 2 roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu 

zamówieniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót 

określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

(poświadczenie odbiorcy wykonanych robót). Wartość każdej z robót z osobna, powinna być 

nie niższa niż wartość robót wykazanych w składanej ofercie (brutto). Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego w 

oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie spełnia - nie spełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, wykonawca 

złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 

trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz 

zakres wykonywanych przez nie czynności, a także informacje o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy, w oparciu o 

które wykonywane będzie zamówienie, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Kierownik budowy powinien legitymować się min. 2 letnim okresem kierowania robotami 

budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ocena spełnienia warunków 

wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o 

zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą 

polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana 

przez zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje; 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 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 do 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

pkt III.4.2. 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Nie dotyczy 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.radomin.pl-BIP-przetargi zamówień publicznych 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin-Urząd 

Gminy Radomin,Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok. 15. 

http://www.radomin.pl-bip-przetargi/


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2013 

godzina 10:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pok.8 - 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: Zadanie objęte niniejszą procedurą przetargową jest współfinansowane że środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 

małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.. 

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 

Radomin, dnia 21.08.2013r. 

 

Zatwierdził 

Wójt Gminy Radomin 

(-) inż. Piotr Wolski  

 


