
RIG 341-3/10

OGŁOSZENIE 
Gmina Radomin  - ogłasza 

PRZETARG   NIEOGRANICZONY 

o wartości zamówienia, nie przekraczającej  kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania:

„ Remont łazienki, adaptacja szatni na łazienkę 
oraz instalacja p.poż. dla hydrantów wewnętrznych”   

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Radomin

                                    Radomin 1a
                                    87-404 Radomin 

pow. golubsko-dobrzyński

II. Tryb zamówienia- przetarg nieograniczony 

III. Adres strony internetowej,  na której zamieszczona jest  Specyfikacja Istotnych 
     Warunków  Zamówienia:   www.bip.radomin.pl        ⇨ przetargi zamówień publicznych 
Ogłoszenie  podlega  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  na  stronach  portalu 
internetowego  Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie Nr 140364-2010  z  dnia 21.05.2010 r.

IV. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia, do wykonania jest:

I.  Remont łazienki oraz adaptacja szatni na łazienkę
1.     Roboty rozbiórkowe.

      -rozebranie ścianek drewnianych w łazienkach – 25,679 m2;

-rozebranie ścianki z cegieł gr. ½ c- 7,752 m2;

-wykucie otworu w ścianie gr. 1/2c na drzwi – 3,69 m2;

-rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych – 40,247 m2;

-rozebranie posadzki z płytek  -21,537 m2;

-demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego – 21,0 mb;

-demontaż umywalki – 7 kpl;

-demontaż ustępu z miską fajansową – 6 kpl;

-demontaż grzejnika stalowego płytowego – 4 kpl; 

-ługowanie farby olejnej z tynków ścian – 38,73 m2;

2. Roboty murowe .

   -wykucie z muru ościeżnic drewnianych – 4 szt;

   -uzupełnienie ścianek z cegły o gr. ½ c – 7,106 m2;

   -wykonanie ścianek działowych z cegły pełnej grubości 1/4cegły – 84,077m2;

   - wykonanie wywiewów z blachy typu ,, Z’’ – 4 szt;

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


 3. Roboty tynkarskie i  okładzinowe  .

   -wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III wykonane ręcznie na ścianach- 113,876 m2;

   -gruntowanie podłoży ATLAS UNI GRUNT – 188,87m2;

   -licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm- 188,87m2;

   -montaż listew wykończeniowych – 268,68 mb;

   -gruntowanie podłoży ATLAS UNI GRUNT – 46,766 m2;

   -posadzka z płytek 30x30 cm – 46,766 m2;

4. Roboty stolarskie  

    -montaż skrzydeł drzwiowych płytowych pełnych jednoskrzydłowych fabrycznie 

     wykończone wraz z ościeżnicami drewnianymi  – 33,21 m2;

 5.  Roboty malarskie 

   -przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności

   208,893 m2;

  -dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków -208,893 m2;

 6. Roboty instalacyjne

    Roboty wodno- kanalizacyjne 

  -montaż baterii umywalkowych – 12 szt;

  -montaż umywalek porcelanowych – 12 szt; 

  -montaż ustępów pojedynczych „kompakt’’ – 14 kpl;

  -montaż rurociągu z PCW kanalizacyjnego śr. 110 mm – 13,2 mb;

  -montaż rurociągów z PCW kanalizacyjnych Sr. 50 mm – 4,0 mb;

  -wykonanie podejść kanalizacyjnych śr. 110 mm – 14 szt;

  -wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych -14 szt;

  -wykonanie podejść kanalizacyjnych śr. 50 mm – 12 szt;

  -wykonanie podejść dopływowych do baterii – 12 szt; 
Roboty C.O

- montaż grzejników stalowych dwupłytowych – 4 szt

Roboty elektryczne     

-wymiana przewodów kabelkowych osprzętu [ włączników, lamp oraz uzupełnienie instalacji w istniejącej 
łazience jak i w nowo powstałej na piętrze – 1 kpl.

II. Instalacja p.poż. dla hydrantów wewnętrznych.

 W  projektach  przyjęto  określonego  typu  materiały  do  wykonania  zadania.  Dopuszcza  się  zastosowanie 
równoważnych  materiałów -  pod  warunkiem zapewnienia  co  najmniej  takiej  samej  jakości  oraz  standardu 
wykonania.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –  
45000000-7 - Roboty budowlane 
V. Oferty częściowe i wariantowe: 
 Nie przewiduje się składania ofert wariantowych ani częściowych.



VI. Termin wykonania zamówienia:   
-  do dnia 16 sierpnia 2010 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu.
      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy  z 
      dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.:

− posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

− posiadają wiedzę i doświadczenie,
− dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,
−  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegają wyłączeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia. Ocena spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w   oparciu o zestawienie tych 
warunków,  na zasadzie „spełnia – nie spełnia” 

VIII.  Wadium:   
 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 
Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego: 
BS Kowalewo Pomorskie o/Radomin 35 9496 0008 0040 1416 2000 0004
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin skuteczny wniesienia 
wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na rachunek Zamawiającego. 
Wniesienia wadium w postaci pieniądza należ dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na 
rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie. 
Nie wniesienie wadium do upływu składania ofert, wniesienie wadium po terminie składania ofert 
będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy. Termin ważności wadium nie może być krótszy od 
terminu związania ofertą.
Zamawiający zatrzyma wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art.46 
ust.4a i 5 ustawy pzp, tj. , jeżeli Wykonawca:

– na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów, oświadczeń, o 
których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że  wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie;

– którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w 
ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia umowy lub zawarcie 
umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
          Kryterium oceny ofert  jest  cena = 100%
         Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi  -  100 pkt.

X. Miejsce i termin składania ofert :
1. Przygotowanie oferty:
Przystępujący do przetargu, każdy z oferentów winien złożyć ofertę na piśmie. W ofercie należy 
podać cenę netto i brutto za jaką gotów  wykonać  całość wyżej określonego zamówienia. 
Należy także określić termin przystąpienia do wykonania zamówienia i jego zakończenia.
2.  Ofertę należy złożyć w zaklejonej podwójnej  kopercie,  najpóźniej do dnia 07.06.2010 r. do 
godz. 13.00 w sekretariacie Urzędu Gminy  Radomin, pokój Nr 8 , I piętro,
 z napisem na kopercie zewnętrznej:
Oferta przetargowa na wykonanie zadania:  „ Remont łazienki, adaptacja szatni na łazienkę 
oraz instalacja p.poż. dla hydrantów wewnętrznych”    i adnotacją: „ Nie otwierać przed dniem 
07.06.2010 r.  przed godz. 1315  lub przesłać pocztą na adres:



                                   Gmina Radomin 
Radomin 1a

                                    87-404 Radomin 
także w powyższym terminie z  adnotacją:
Oferta przetargowa na wykonanie zadania:  „ Remont łazienki, adaptacja szatni na łazienkę oraz 
instalacja p.poż. dla hydrantów wewnętrznych”   „ Nie otwierać przed dniem 07.06.2010 r.  przed  
godz. 1315

3. Oferty złożone po terminie lub przesłane pocztą, które wpłyną po terminie określonym w punkcie
X. 2.  niniejszego ogłoszenia, będą zwracane bez  otwierania i  rozpatrywania, po upływie terminu 
przewidzianego do wniesienia protestu.
4.  Otwarcie ofert nastąpi dnia  07.06.2010 r. o godz. 13.15 w budynku administracyjnym Urzędu 
Gminy w Radominie, pokój  Nr 7 , I piętro.

XI. Termin związania ofertą:    30 dni. 

XII. Umowa ramowa – Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

XIII. Zastosowanie aukcji elektronicznej  i dynamicznego systemu zakupów -  nie przewiduje się 
zastosowania  aukcji elektronicznej.

XIV. Zamówienia uzupełniające -      nie przewiduje się zamówień uzupełniających

XV. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami :
W  niniejszym  przetargu,  wszelkie   zawiadomienia,  oświadczenia,  wnioski  i  informacje, 

przekazywane będą w formie pisemnej, a także faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują 
oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  faksem,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą w Urzędzie Gminy w Radominie.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
1. Marta Iwan - w zakresie procedury przetargowej - pok. Nr 14, I piętro - tel.  056-683-75-22 wew.23

 lub
2. Jerzy Wileński – w zakresie przedmiotu zamówienia     

- pok. Nr 14,  I piętro- tel. 056-683-75-22 wew.21

Informacje dotyczące zamówienia udzielane  będą,   zarówno osobiście jak i telefonicznie, w 
godz. od  godz. 8.00 do godz. 15.00. 
Specyfikację oraz materiały przetargowe można pobierać w Urzędzie Gminy w Radominie od
dnia zamieszczanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP i BIP Radomin lub osobiście, 
w Urzędzie Gminy Radomin  w godzinach od 800 do 1500 ,  w pokoju nr 15, do dnia  składania ofert. 

             Zatwierdził

Wójt Gminy

/-/ Mieczysław Kończalski

Radomin, dnia 21 maja 2010 r.


