
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.bip.radomin.pl - Zamówienia Publiczne - Przetargi 2016 

 

Radomin: Przebudowa dróg gminnych nr 110328 C, 110326 C, 110325 
C w miejscowościach Radomin, Gaj, Piórkowo 

Numer ogłoszenia: 81218 - 2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych nr 110328 C, 110326 
C, 110325 C w miejscowościach Radomin, Gaj, Piórkowo. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie przebudowy trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 3,969 km. - Odcinek 1 - droga nr 
110328 C o długości 1187 m. Początek opracowania 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2127 C ) 
koniec 1+187 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 110326 C). - Odcinek 2- droga nr 110326 C o długości 1314 m. 
Początek opracowania 0+000 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 110351 C) koniec 1+314. - Odcinek 3 - droga 
nr 110325 C o długości 1468 m. Początek opracowania 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 534) 
koniec 1+468 (skrzyżowanie z drogą gminną nr 110326 C). Przedmiotowe drogi położone są na działkach o 
numerach ewidencyjnych: - 193, 377, 285 obręb Radomin, - 30, 9,1 obręb Gaj - 126 obręb Piórkowo. Drogi 
posiadają ulepszoną nawierzchnię gruzem betonowym oraz tłuczniem wapiennym. Wymienione wyżej odcinki 
dróg są w złym stanie technicznym i posiadają zmienną szerokość od 3,2-3,8 m. Na wszystkich odcinkach 
występują lokalne nierówności w przekroju poprzecznym i podłużnym. Przed ułożeniem warstw 
konstrukcyjnych całą nawierzchnię ulepszoną należy przeprofilować oraz wyrównać równiarką samojezdną. Z 
uwagi na zbyt wąskie istniejące utwardzenie zachodzi konieczność wykonania obustronnych poszerzeń o 
zmiennej szerokości od 30 do 60 cm. Na wszystkich odcinkach występują lokalne jednostronne i dwustronne 
zaniżenia terenu, w których dla uzyskania potrzebnej szerokości korony drogi należy obudować korpus drogi. 
Na odcinku nr 1 (droga nr 110328 C) w km od 0+400 do 0+600 występuje obustronne zadrzewienie 
uniemożliwiające wykonanie poboczy. Miejsce to należy oznakować znakami ostrzegawczymi. Na odcinku 360 
m tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2127 C do cmentarza występuje odcinek bitumiczny. Odcinek ten 



należy zregenerować powierzchniowym utrwaleniem aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się pęknięć. Na 
dobudowanie korpusu należy wykorzystać grunt z formowania skarp oraz z koryta pod poszerzenia. 
Modernizacja przedmiotowych odcinków dróg poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprawi dojazd do 
zabudowań i gruntów rolnych, poprawi eksploatację pojazdów oraz zabezpieczy istniejącą konstrukcję przed 
dalszą degradacją. 2. Zakres robót obejmuje: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne związane z wyrównaniem 
niwelety drogi, korytowaniem w celu uzyskania jednakowego parametru szerokości, - wykonanie podbudowy 
pomocniczej i zasadniczej, - wykonanie nawierzchni z kruszywa bazaltowego, - wykonanie poboczy z 
kruszywa łamanego nie sortowanego, - wykonanie zjazdów do posesji, - oznakowanie pionowe. 3. 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. Jeżeli w opisie 
przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określenie 
pochodzenia produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń, materiałów lub rozwiązań technologicznych, 
należy rozumieć je jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych, jakim 
mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą wyrazy lub 
równoważny. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
zawierających rozwiązania równoważne, o parametrach nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 
usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, który 
powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu rozwiązań 
równoważnych wraz z podaniem ich parametrów i przedstawienia dowodów równoważności w postaci 
odpowiednich kart katalogowych. Brak wskazania w ofercie rozwiązań równoważnych wraz ze wykazaniem 
ich równoważności będzie traktowane jako zobowiązanie Wykonawcy do zastosowania przez niego materiałów 
i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej. 4. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar 
robót, jako materiał do obliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu ofertowego i zestawienia rzeczowo-
finansowego (zestawienie wg wzoru jak w załączniku nr 1). Sporządzony przez wykonawcę i załączony do 
oferty, kosztorys ofertowy i zestawienia rzeczowo-finansowe wraz stanowi dokument do rozliczenia zadania 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5. 
Przy przygotowaniu oferty zaleca się korzystanie ze wzorów druków załączonych do SIWZ. Wykonawca może 
sporządzić własne druki jednak ich treść musi być zgodna z treścią druków przygotowanych przez 
zamawiającego. Szczegółowy opis oferty i wykaz druków zawarty jest w rozdziale XII SIWZ. 6. Specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa udostępnione będą na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP - Zamówienia Publiczne - Przetargi 2016, 
po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP. Wymienione dokumenty 
będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 14, w 
godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45233220-7. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. 

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: 29.07.2016. 

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 (wzór Załącznik Nr 2), udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych 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 Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że 
zrealizował min. 2 roboty budowlane polegające na budowie przebudowie lub modernizacji 
dróg, 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 . Wartość roboty 
budowlanej (jedna robota jako jedna umowa) powinna być nie niższa niż 300 000,00 zł wartość 
brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa tego warunku. W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym, wykonawca złoży oświadczenie (wzór Załącznik Nr 2), o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca 
złoży oświadczenie (wzór Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w 
trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa tego warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 
warunków (wzór Załącznik Nr 2), udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych. 

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 robót budowlanych 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; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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 potwierdzenie, 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 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; 

 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Kosztorys ofertowy, informacja o obowiązku podatkowym na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 85 
 2 - okres gwarancji - 15 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: - wydłużenia terminu realizacji 
zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy, na jego wniosek, za zgodą zamawiającego. - ma pisemny 
wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy 
realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku 
roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.radomin.pl - Zamówienia Publiczne - Przetargi 2016 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin, Radomin 1a, 
87-404 Radomin, pok. nr 14. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 
godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Radominie, Radomin 1a, 87-404 Radomin, pokój Nr 8 I 
piętro. 

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: Zamawiający wystąpił o dofinansowanie na zadanie objęte niniejszą procedurą przetargową w 



ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W przypadku nie otrzymania 
dofinansowania Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1. unieważni postępowanie.. 

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: tak 

 
Radomin, dnia 07.04.2016r. 

Zatwierdził 
      Wójt Gminy Radomin 
         (-) inż. Piotr Wolski 

 
 


