GMINA RADOMIN
Radomin 1a
87-404 Radomin
RIG.271.7.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),
na wykonanie zadania p.n. „Modernizacja drogi gminnej -dojazdowej do gruntów rolnych, o
długości 1,674 km w miejscowości Płonne i Rętwiny gmina Radomin”.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin,
pow. golubsko-dobrzyński
Tel./fax 056-683-75-22 lub 056-683-75-12
e-mail: ugradomin@poczta.onet.pl

II. Tryb zamówienia- przetarg nieograniczony
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia : www.radomin.pl ⇒ BIP⇒ przetargi zamówień publicznych.
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu
17.05.2013r. i otrzymało Nr 194570-2013.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia oraz informacji o możliwości
składania ofert częściowych.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji istniejącej drogi gminnej,
dojazdowej do gruntów rolnych, na długości 1,674 km o złym stanie technicznym nawierzchni,
spowodowanym brakiem właściwych remontów oraz brakiem odwodnienia drogi. Na istniejącej
drodze występują nierówności, przewężenia pasa jezdnego oraz zawyżone i częściowo zakrzaczone
pobocza.
Modernizowana droga ma swój początek w miejscowości Płonne – km 0+000. Koniec
modernizowanego odcinka – km 1+674 usytuowany jest na skrzyżowaniu z drogą powiatową
relacji Radomin - Łubki - Płonne-Plebanka, w miejscowości Rętwiny.
Ewidencyjnie, droga położona jest na działce nr 116/1 w obrębie miejscowości Płonne, oraz na
działce Nr 33 w obrębie miejscowości Rętwiny, Gmina Radomin.
Droga umożliwia bezpośredni dojazd do przyległych gruntów rolnych i zabudowań, łączy
miejscowość Płonne z miejscowością Rętwiny Gmina Radomin oraz łączy się z innymi drogami
lokalnymi i wewnętrznymi. Celem wykonania modernizacji polegającej na remoncie jest poprawa
złego stanu, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa ( betonowego sortowanego i
destruktu bitumicznego ) i powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.
Planowana modernizacja drogi
polega na
wykonaniu robót przygotowawczo odwodnieniowych i drogowo – nawierzchniowych.
Przebieg modernizowanej drogi projektowany jest w osi i w pasie drogi istniejącej w terenie.
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni o szerokości 3,0 m w km
0+000 – 1+000 związane jest z przygotowaniem podłoża poprzez likwidację pofalowań i
kolein przed wykonaniem nowej nawierzchni z kruszywa betonowego.

Przekrój drogi z najważniejszymi parametrami, przedstawiono na załączonym rysunku
przekroju drogi A-A, wykonanej sposobem powierzchniowym.
Projektowaną nawierzchnię – warstwa górna – wykonać na części jezdnej drogi o
szerokości 4,0 m. Przyjąć spadek dwustronny jezdni 2 % na prostych i jednostronny 3 % na
łukach. Poboczom o szerokości 0,50 m (po obu stronach drogi) nadać spadek 4 % w
kierunku otaczającego terenu.
Uwaga: Wskazanym jest, by realizowany zakres robót modernizacyjnych, poprzedzony był
koniecznie wytyczeniem geodezyjnym drogi w celu wyznaczenia granic wykonania robót w
pasie drogowym .
2. Charakterystyka i zakres zamówienia:
Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 – 1+674
- warstwa odsączająca z piasku: grubość 10 cm po zagęszczeniu, szerokość 4,0 m
- wykonana w technologii nawierzchni warstwy odsączającej sposobem powierzchniowym
- warstwa podbudowy z kruszywa betonowego
- sortowanego frakcji 1-63 mm wg krzywej przesiewu, grub. 20 cm po zagęszczeniu,
szerokości 4,0 m,
- górna warstwa podbudowy, szerokość 4,0 m,
- z destruktu bitumicznego, grubość 5 cm po zagęszczeniu, wykonana przy użyciu
rozściełacza mas bitumicznych.
- powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi na szerokość 4,0 m
- I sprysk - emulsja 3,0 l/m2, grysy bazaltowe 5-8 mm -13 kg/m2
-II sprysk - emulsja 2,5 l/m2, grysy bazaltowe 2-5 mm -10 kg/m2
- wykonanie poboczy z kamienia łamanego
- frakcji 0-31,5 mm, grubość 5 cm- szerokość po 0,50m po obu stronach drogi
W ramach projektu przewiduje się wykonanie
następujących robót budowlanych
drogowych:, wg przedmiaru robot.
1.1. Roboty pomiarowe:
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
km - 1,674
1.2. Roboty ziemne:
2.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0, 60 m3, w
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t., na
odległość 1 km
m3 - 670,00
3. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w
gruncie kategorii I-IV
m2 - 6.696,00
1.2. Nawierzchnia jezdni:
4. Wykonanie warstwy wyrównawczej z piasku, grubość po zagęszczeniu – 10 cm
m2 - 6.696,00
5. Warstwa dolna podbudowy z kruszywa betonowego frakcji 1- 63mm o grubości po
zagęszczeniu – 20 cm
m2 - 6.696,00
6. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego o grubości po zagęszczeniu – 7 cm , m2 - 6.696,00
7. Nawierzchnia z destruktu asfaltowego – za każdy dalszy 1 cm ponad 7 cm, po zagęszczeniu
( krotność =2) m2 - „ –„ 6.696,00
8. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym
frakcji 5-8mm, w ilości kruszywa 13,0 dm3/m2 m2 - 6.696,00

9. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym
frakcji 2-5mm, w ilości kruszywa – 10 dm3/m2
m2 - 6.696,00
10. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową – dodatek za dalszy
1km przewozu ponad 4 km ( krotność = 5)
t. - 30,088
1.3 Pobocze:
11.Warstwa tłuczniowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
m2 - 1.674,00
12. Warstwa tłuczniowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
- za każdy dalszy 1cm (Krotność = 3),
m2 - „-„ 1.674,00
1.4. Roboty wykończeniowe;
13. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości, ha - 0,020
14. Wykonanie rowów i plantowanie skarp

m3

- 502,00

15. Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1km, ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarkami
kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3,
m3
- 502,00
−
−
−
−

-

Parametry drogi:
szerokość pasa drogowego ogółem - 6,0 mb
szerokość nawierzchni do utwardzenia ( jezdni) – 4,0 mb;
szerokość poboczy – 2 x 1,00 mb;
w tym: a ) opaska z kamienia łamanego gr. 5 cm - 2 x 0,5 mb
b) pobocze gruntowe – 2 x 0,5 mb
spadek poprzeczny nawierzchni drogi- 2 % daszkowy
spadek poprzeczny poboczy – 4,0 %;

Zakres robót, wg tabeli elementów scalonych:
1.1. Roboty pomiarowe
1.2. Roboty ziemne
1.2. Nawierzchnia jezdni
1.3. Pobocze
1.4. Roboty wykończeniowe.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót – kosztorys ofertowy ślepy, 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, stanowi dokument dla oceny poprawności i prawidłowości sporządzenia i
obliczenia ceny oferty. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót z tabelą
elementów scalonych oraz uproszczona dokumentacja projektowa, 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.
Podane w załączonej uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w
przedmiarze robót, ewentualne nazwy własne ( pochodzenie, producent) mają jedynie charakter
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki,
który ma te same cechy funkcjonalne co, wskazany w dokumentacji, konkretny z nazwy lub
pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza, od jakości określonego w specyfikacji
produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.
Cechy techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów i rozwiązań powinny być
zgodne z Polskimi Normami przenoszonymi normy europejskie lub w przypadku uczestniczenia w

przetargu firm zagranicznych, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszących te normy.
Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania placu budowy
Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- Przedmiot główny – 45233220-7
Przedmioty pomocnicze: 45111200-0;
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie- niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie zamówienia.
Zakończenie - 31 sierpnia 2013r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
Wykonawcą zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu, w rozumieniu ustawy p.z.p,
może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego.
Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu wymienia się słowo „Załącznik Nr…”„ - należy rozumieć
jako Załącznik do SIWZ
VII. 1.) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759
z późn. zmian.), a mianowicie:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
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.

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
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.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
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 ( uprawnienia i kierowanie robotami
w zakresie budowy i remontów dróg).
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, wykaże, że posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową dla zabezpieczenia wykonania zamówienia, w kwocie odpowiadającej co
najmniej wartości zamówienia w składanej oferty.
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (opłaconą
polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia w składanej ofercie.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
VII. 2.) Wykonawcy, którzy zamierzają uczestniczyć w postępowaniu przetargowym
i ubiegać się o udzielenie zamówienia, oprócz spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych
w art. 24 ust.1 wymienionej na wstępie ustawy.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy, w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu
przetargowym.
VIII.1.) Dokumenty jakie Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć, celem
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy:
1. Wykaz min.2 robót budowlanych odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu
zamówieniu, 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 ( poświadczenie odbiorcy wykonanych robót).
(Załącznik Nr 9);
2. 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
załączoną informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (Załącznik Nr 10)
3. oświadczenie, 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. ( Załącznik Nr 8)
4. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, włącznie z dowodem jej opłacenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia (na moment realizacji zamówienia), w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (podpisane przez osoby
upoważnione do
reprezentowania tych podmiotów) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (także
potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia), na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia – nie spełnia.
VIII.2.) Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć,
celem potwierdzenia nie podlegania wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (Załącznik
Nr 4);
2. 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert;
4. 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 potwierdzenia, 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 ofert;
5. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5 ( Załącznik Nr 7), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Załącznik
Nr 6)

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów:
1) o których mowa w Rozdziale VIII. 2.) ust. 2 , 3 i 4 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
VIII.3.) Wykonawcy, którzy zamierzają wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego, muszą spełniać, każdy oddzielnie warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy,
natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 pkt 2-4, mogą być spełnione łącznie przez wszystkich
wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Złożone oświadczenia i
dokumenty określone w Rozdziale VII.1.), powinny potwierdzać spełnienie wszystkich warunków
określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
Wykonawcy występujący wspólnie, powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i postępowaniu do zawarcia umowy w wyniku
postępowania. Pełnomocnik będzie reprezentował wykonawców i wszelka korespondencja będzie
prowadzona z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być udzielone przez wszystkich
wykonawców, zdecydowanych wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) i
powinno być przedłożone jako oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie - ” za zgodność”.
Pełnomocnictwo powinno określać postępowanie przetargowe do którego się odnosi, umocowanie
prawne pełnomocnika. W pełnomocnictwie powinni być wymieni wszyscy wykonawcy
występujący wspólnie, włącznie z ich podpisami na wymienionym dokumencie.
VIII. 4). Wykonawcy powinni spełniać warunki zawarte ogłoszeniu o zamówieniu,
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie-Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w oparciu o
zestawienie tych warunków, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
VIII.5.) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi oferent. Oferent
powinien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której integralną
część stanowią załączniki. Oferenci występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Oferty złożone po terminie lub przesłane
pocztą, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu i w specyfikacji, nie będą
otwierane ani rozpatrywane.

IX. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena = 100% = 100pkt
Cena oferty będzie stanowić ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz
kosztów realizacji ponoszonych przez Wykonawcę.

Podstawą obliczenia ceny oferty ma być, opracowany przez Wykonawcę, kosztorys ofertowy i
tabela elementów scalonych, sporządzone na podstawie udostępnionego wykonawcom, kosztorysu
ofertowego- przedmiaru robót wraz z tabelą elementów scalonych. Wykonawca powinien
zapoznać się z uproszczonym projektem budowlanym dla wykonania robot zawierającym
m.in. mapę z przebiegiem drogi oraz przekrój poprzeczny drogi A-A, przed terminem złożenia
oferty.
Kosztorys ofertowy, który obowiązkowo musi być dołączony do oferty, będzie pełnić role
dokumentu do sprawdzenia poprawności obliczenia ceny i ujęcia wszystkich elementów robót.
Liczba punktów możliwych do uzyskania dla każdej oferty, obliczana będzie według
następującego wzoru:
Liczba punktów badanej oferty =

najniższa cena spośród złożonych ważnych ofert

X 100

cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

XI. Miejsce i termin składania ofert :
1. Przystępujący do przetargu, każdy z oferentów winien złożyć ofertę na piśmie. W formularzy
ofertowym należy podać cenę netto i brutto za jaką gotów wykonać wyżej określone prace oraz
określić termin przystąpienia do wykonania zamówienia i jego zakończenia.
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, najpóźniej do dnia 31.05.2013r. do godz. 13.00 w
sekretariacie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8, I piętro, z adnotacją, na kopercie
zewnętrznej:
Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej -dojazdowej
do gruntów rolnych, o długości 1,674 km w miejscowości Płonne i Rętwiny gmina
Radomin”, z napisem „Nie otwierać przed dniem 31.05.2013r. przed godz. 13.15”
lub przesłać pocztą na adres:
Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
pow. golubsko-dobrzyński
także w powyższym terminie z adnotacją.
,,Oferta przetargowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej
-dojazdowej do gruntów rolnych, o długości 1,674 km w miejscowości Płonne i Rętwiny
gmina Radomin”, „ Nie otwierać przed dniem 31.05.2013r. przed godz. 13.15”
3. Oferty złożone po terminie lub przesłane pocztą, które wpłyną po terminie określonym
w Rozdziale XI.2. niniejszego ogłoszenia, będą zwracane niezwłocznie, bez otwierania
i rozpatrywania.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2013r. o godz. 13.15 w budynku administracyjnym Urzędu
Gminy w Radominie, pokój Nr 7 , I piętro.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda zebranym informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty a także informacje dotyczące cen ofert.
8. Informacje, o których mowa w pkt 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie
byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek

XII. Termin związania ofertą – 30 dni
XIII. Umowa ramowa
– nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

XIV. Zastosowanie aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów
– nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
– nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7
oraz w art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy.

XVI. 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. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania zawiadomienia czy pisma przez zamawiającego lub wykonawcę, korespondencja
będzie uznana za niedokonaną.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą w Urzędzie Gminy w Radominie.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
1. Agnieszka Muszyńska - w zakresie procedury przetargowej i opisu przedmiotu zamówienia pok. Nr 15, I piętro- tel. 056-683-75-22 wew. 19
2. Łukasz Mazurkiewicz - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pok. Nr 14, I piętro- tel. 056-683-75-22 wew. 23
Informacje dotyczące zamówienia udzielane będą, zarówno osobiście jak i telefonicznie, w godz.
od godz. 8:00 do godz. 15:00, od poniedziałku do piątku.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy Radomin: www.radomin.pl ⇒ BIP Radomin ⇒ Przetargi zamówień publicznych.
Specyfikację oraz materiały przetargowe można pobierać z Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Radomin od dnia zamieszczanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
UZP i BIP Radomin lub osobiście, w Urzędzie Gminy Radomin w godzinach od 8:00 do 15:00,
w pokoju nr 15, do dnia składania ofert.

XVII. Zmiana umowy.
Nie przewiduje się istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy.

XVIII. Informacje dodatkowe:
XVIII. 1) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej oferty (ceny brutto).
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148
ust. 2 ustawy.
XVIII. 2) Informacje dotyczące finansowania projektu, że środków Unii Europejskiej.
Zadanie objęte niniejszą procedurą przetargową nie jest współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Radomin, dnia 17.05.2013r.
Zatwierdził:
Wójt Gminy
inż. Piotr Wolski

