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PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

 

ogłasza przetarg nieograniczony o warto ści nie przekraczaj ącej wyra Ŝonej w złotych 
równowarto ści kwoty 206.000 € na wykonanie aktualizacji studiu m wykonalno ści dla 

projektu „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy śeromskiego w Radomiu na 
odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkow skiego.  

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 29.04.2009r.     
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl,  

numer ogłoszenia: 127446- 2009 
� na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
� na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES  
Nazwa:  Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana 
Andrzeja Kosztowniaka 
Adres pocztowy:  ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283, 3620284; 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620289. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego: http://www.bip.radom.pl  
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Wykonanie aktualizacji studium 
wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy śeromskiego w Radomiu na 
odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia :  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu planowanego 
do złoŜenia w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe) Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 
śeromskiego w Radomiu na odcinku od ulicy 25-go Czerwca do ulicy Niedziałkowskiego”. Zakres 
zamówienia – poniŜej 206.000 EUR. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71241000-9 
 
II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 
 
II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  3 lipiec 2009r.  
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
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Opis warunków udziału w post ępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  
tych warunków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych 
do  wykonania zamówienia: 
2.1.  W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o wartości min. 
8.000 zł kaŜde, polegających na naleŜytym i nie budzącym zastrzeŜeń opracowaniu 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do 
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, sporządzony 
wg załącznika nr 4. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe 
opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane naleŜycie, np. referencje 
zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały wykonane wraz z protokołami 
odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na terminowość zakończenia zamówienia - 
złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
  4.1. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga 

przedłoŜenia oświadczenia o nie zaleganiu Wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe 
Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub  wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego 
organu.   

Oceny spełniania w/w warunków zamawiający dokona uwzględniając kompletność złoŜonej 
oferty oraz poprawność złoŜonych dokumentów wymienionych w punkcie XI SIWZ metodą 
SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA , z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ 
wykonawca spełnia w/w warunki. 

 
Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu : 
Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków 
udziału w post ępowaniu: 
 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1  
i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych – w formie 
załącznika nr 1; 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w formie załącznika nr 2; 

3. Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu– na druku, którego wzór został dołączony 
do materiałów przetargowych – w formie załącznika nr 3; 

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  
w tym okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki samorządu terytorialnego  
o wartości min. 8.000 zł kaŜde, polegających na naleŜytym i nie budzącym zastrzeŜeń 
opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki 
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do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, sporządzony wg 
załącznika nr 4. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe opracowania te 
(studia wykonalności) zostały wykonane naleŜycie, np. referencje zamawiających, na rzecz 
których zamówienia zostały wykonane wraz z protokołami odbioru (obowiązkowo) 
wskazującymi na terminowość zakończenia zamówienia - złoŜone w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - na druku, którego 
wzór został dołączony do materiałów przetargowych– w formie załącznika nr 4. 

5. W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy udziale 
udostępnionych wykonawcy  osób zdolnych do wykonania zamówienia naleŜy załączyć 
pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia – w formie załącznika nr 5; 

Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formular zem oferty:  
1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika – w formie załącznika nr 6; 
2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) 

pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych –  
w formie załącznika nr 7. 

 
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:  najniŜsza cena. 
 
IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest d ost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.bip.radom.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Gmina Miasta 
Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście 
od ul. śeromskiego 53, pokój nr 1, 2, 3 – parter) 26-610 Radom, w godzinach pracy Urzędu. 

 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert : 

Data: 08/05/2009  godzina: 11:00  
Miejsce: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana 
Kilińskiego 30, pok. nr 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53, parter). 

 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: zamówienie jest finansowane ze środków UE. 

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – 
działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa. 


