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

 

Radomin: Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Szafarnia 

Numer ogłoszenia: 223702 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014 
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 połączony z modernizacją świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Szafarnia. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 
remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Szafarnia. Budynek świetlicy jest 
budynkiem murowanym, niepodpiwniczonym, położonym na działce nr 121/6 w miejscowości Szafarnia. 
Zakres robót obejmuje: a) wykonanie zewnętrznej elewacji budynku: oczyszczenie starego podłoża, 
gruntowanie emulsją gruntującą, wykonanie tynków elewacyjnych mineralnych o strukturze baranka, 
wymiana starych okien na okna z PCV koloru białego, wykucie ościeżnic z murów i wstawienie nowych 
drzwi wejściowych, dwukrotne pomalowanie farbami poliwinylowymi elementów metalowych - bramy 
garażowej, b) wymiana podłogi: rozebranie starej drewnianej podłogi, zastosowanie izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej oraz izolacja cieplnej i przeciwdźwiękowej, wykonanie posadzki 
betonowej oraz położenie płytek kamionkowych antypoślizgowych o szer. 30x30 cm, położenie wykładziny 
tekstylnej na scenie, c) wykonanie instalacji CO: rozprowadzenie instalacji po budynku świetlicy, 
wstawienie pieca na paliwo stałe (paliwo: eko-groszek, węgiel) wraz z całym oprzyrządowaniem o mocy 18 
kW, montaż grzejników stalowych, zaworów termostatycznych, naczynia zbiorczego, zalanie instalacji co 
płynem mrozoodpornym, instalacja urządzenia do podgrzewania wody, wykonanie próby wraz z regulacją 
instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco). 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. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót dla 
robót kwalifikowanych i niekwlifikowanych załączony do SIWZ, jako materiał do obliczenia ceny oferty i 
sporządzenia kosztorysu ofertowego oraz tabeli elementów scalonych (tabela wg wzoru jak w załączniku nr 
1a). Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty, kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów 
scalonych stanowi dokument do rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-
2013.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.42.11.30-4, 
45.42.11.10-8, 45.43.10.00-7, 45.44.30.00-4, 45.33.11.00-7. 



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: 15.09.2014. 

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 wymagań w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca złoży oświadczenie 
(wzór Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 . 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, powinny posiadać kwalifikacje 
zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 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. 

 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. 

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: 

 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. 

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 zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: - wydłużenia terminu realizacji 
zadania z powodu siły wyższej. 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: Gmina Radomin, 
Radomin 1a, 87-404 Radomin, pow. golubsko-dobrzyński. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2014 
godzina 11:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 8 , I piętro, Radomin 1a, 87-404 
Radomin, pow. golubsko-dobrzyński. 

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 ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego 
PROW na lata 2007-2013. 

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 03.07.2014r. 

Zatwierdził 
   Wójt Gminy Radomin 
       (-) inż. Piotr Wolski 

 


