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

 

Radomin: Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi 
Radomin 

Numer ogłoszenia: 226636 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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: Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi 
Radomin. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie 
terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew i krzewów w ilości 1887 sztuk, wyłożenie okolic roślin kamieniem 
ozdobnym oraz korą, budowa 7 siedmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych o nawierzchni utwardzonej o 
powierzchni 150m2. Wykonanie obejmuje mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi wraz z wywiezienie na odległość do 1 km, 
ręczne rozrzucenie żyznej gleby na grubość 2 cm, przygotowanie mieszanki gleby urodzajnej i rozścielenie jej na terenie 
przeznaczonym do sadzenia drzew i krzewów. Sadzenie drzew i krzewów odbywać się będzie zgodnie z projektem 
załączonym do SIWZ. Zamawiający przewiduje zasadzenie następujących gatunków drzew i krzewów: - buk płaczący 
/PURPLE FONTAIN/- 1 szt. - bluszcz pospolity /HEDERA HIBERNICA/ - 8 szt. - irga drobnolistna - 70 szt. - jałowiec 
płożący /BLUE CHIP/ - 250 szt. - jałowiec płożący /GOLDEN CARPET/ - 250 szt. - jałowiec płożący /WILTONII/ - 250 
szt. - lonicera perielymenum - 8 szt. - tawuła japońska /ANTHONY WATERER/ - 100 szt. - tawuła japońska 
/GOLDMOUND/ - 100 szt. - berberis thunbergii /ERECTA/ - 300 szt. - berberys thunberga /GOLDEN ROCKET/ - 300 
szt. - berberys thunberga /RED PILLAR/ - 250 szt. Kamieniem ozdobnym i korą należy wykonać ostateczną kosmetykę 
ogrodu. Kamień i korę należy wyłożyć pomiędzy roślinami w miejscach wskazanych przez zamawiającego. Budowa 
miejsc postojowych o pow. 150 m2 : wykonane z kostki betonowej o grubości 80mm na podsypce piaskowej o grubości 50 
mm, i podbudowie betonowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu wraz z obrzeżami betonowymi trawnikowymi o 
wymiarach 30x8 cm. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót 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. 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) 77310000-6, 45112710-5, 
45111291-4, 45112210-0. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4, 45.11.22.10-0. 

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: 29.08.2014. 

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

 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: 

 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.4.4) 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.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 Radomin, Radomin 1a, 87-
404 Radomin, pok. 15. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 12:00, 
miejsce: Urząd 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 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 07.07.2014r. 

Zatwierdził 
    Wójt Gminy Radomin 
     (-) inż. Piotr Wolski 

 


