
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.radomin.pl-BIP-Zamówienia Publiczne-Przetargi 2014 

 

Radomin: Remont budynku komunalnego Radomin 1 (po byłym GOK) 
Numer ogłoszenia: 269142 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 

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 budynku komunalnego Radomin 1 (po byłym 
GOK). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont 
budynku komunalnego w Radominie (po byłym GOK). Roboty budowlane polegają między innymi na ociepleniu 
budynku, wymianie stolarki okiennej, demontażu i ponownym montażu po pomalowaniu rynien i krat okiennych, 
demontaż podłogi, przebudowa istniejących schodów wewnątrz budynku, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych. 
Budynek należy ocieplić styropianem grubości 10cm ościeży 3cm. Nałożenie jednej warstwy siatki elewacyjnej oraz 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego pomalowanego na kolor -
według uzgodnienia z inwestorem. Wymiana okien na okna jednokomorowe, koloru białego rozwieranych i uchylno-
rozwieranych dwudzielnych z PCV- układ i kierunki do uzgodnienia z inwestorem. Wymiana troje drzwi zewnętrznych 
budynku. Wymiana uwzględnia montaż podokienników oraz obróbki wewnętrznej okna z pomalowaniem ościeży. W 
dziesięciu otworach okiennych należy dokonać częściowego zamurowania na wysokości jednego metra. Elewacje należy 
oczyści, usunąć luźne części tynku. Należy usunąć pozostałości starego daszku i lampy. Należy sprawdzić stan 
drewnianego gzymsu, oczyścić zabezpieczyć, wykonać obróbkę tynkiem. Demontażowi, malowaniu i ponownemu 
montażu podlegają kraty w oknach jaki również istniejąca na elewacji drabina stalowa (bez demontażu) - kolor do 
uzgodnienia. Naprawie podlegają zewnętrzne schody betonowe znajdujące się na trzech stronach budynku, naprawa 
polega na skuciu i ponownym wykonaniu wierzchniej warstwy. Rynny i rury spustowe należy zdemontować, 
zabezpieczyć(na czas wykonywania prac), pomalować i ponownie zamontować - kolor do uzgodnienia. Istniejąca 
barierka na schodach na ścianie szczytowej budynku do zabezpieczenia i pomalowania. Prace w wewnątrz budynku 
polegają na demontażu podłogi podniesionej z płyt, płyt kartonowych zasłaniających okna, podłogi betonowej(podłogi 
podniesionej znajdującej się naprzeciw podłogi płyt). Demontażu istniejących barierek zabezpieczających zejście ze 
sceny. Skuciu podlegają schodu prowadzące do piwnicznej części budynku. Należy skuć posadzki przy schodach oraz 
wydobyć warstwy znajdujące się pod posadzką, celem przebudowy istniejących schodów. Nowo projektowane mają być 
zorientowane prostopadle do istniejących i równolegle do sceny- co spowoduje że będą dłuższe i wygodniejsze. W 
miejscu zdemontowanych podłóg podniesionych oraz nowych schodów należy ułożyć płytki ceramiczne. Należy 
zamontować barierki zabezpieczające zejście ze sceny i zejście ze schodów do piwnicy - bariery ze stali chromowanej. 
Podstawą do obliczenia ceny i sporządzenia oferty jest przedmiar robót załączony do SIWZ oraz wizja lokalna, która 
ułatwi zobrazowania założonych do wykonania prac. Sporządzony przez wykonawcę na podstawie przedmiaru kosztorys 
ofertowy należy dołączyć do składanej oferty. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, udostępniona będzie na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP Radomin - Zamówienia Publiczne - Przetargi 



2014, 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. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45000000-7, 45410000-4, 45431000-7, 
45421130-4, 45442100-8, 45321000-3. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-7, 45.42.11.30-4, 45.44.21.00-
8, 45.32.10.00-3. 

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: 10.10.2014. 

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. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca 
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca 
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

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. 



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: 

 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 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; 

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; 

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; 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w następującym zakresie: - wydłużenie terminu realizacji 
inwestycji ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne na wniosek wykonawcy, za zgodą zamawiającego. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z zachowaniem 
formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami 
zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.radomin.pl-BIP-Zamówienia Publiczne-Przetargi 2014 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radominie, Radomin 1a, 
87-404 Radomin, pokój Nr 15, I piętro.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2014 godzina 
11:00, miejsce: budynek administracyjnym Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 7, I 
piętro.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 12.08.2014r. 

 
 
 
 
Zatwierdził 

   Wójt Gminy Radomin 
       (-) inż. Piotr Wolski 

 


