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Szydłowiec, dnia 30 września 2009 roku 

PR-343-28/2009 

POWIAT SZYDŁOWIECKI 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 – Prawo zamówień publicznych 

 

na: Dostawę mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej 

 
 

data zamieszczenia: 30.09.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Nazwa: 

Powiat Szydłowiecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu 

 

Adres: 

pl. M. Konopnickiej 7 

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  

Szydłowiec   26-500    mazowieckie 

 

Adres strony internetowej zamawiającego:  

www.szydlowiecpowiat.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 

nie dotyczy 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa mieszanki solno-piaskowej do zwalczania śliskości zimowej 

 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 

dostawy 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Realizacja zadania obejmuje: 

Dostawę na plac Zamawiającego mieszanki solno-piaskowej 10% ( stosunek soli do piasku 1:10 )  

Mieszanka wykonana z wymieszania soli drogowej niezbrylającej gat.”DR” z piaskiem lub żwirem 

drobnoziarnistym w stosunku 1 : 10  

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 14210000-6 - piasek, żwir, 14440000-7 - sól drogowa  

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 

Nie. 

http://www.szydlowiecpowiat.pl/
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II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 

Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

 500 ton do 15 grudnia 2009 r. 

 500 ton do 31 stycznia 2010 r.  

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Nie jest wymagane wniesienie wadium  

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,  

2) przyjmują warunki umowy, 

3) złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. 6 SIWZ, 

potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie 

z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści  złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 

a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 

z zastrzeżeniem  art. 88 ustawy PZP. 

2) Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 

wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

3) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie 

nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub którzy złożyli dokumenty  zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 

że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także 

zgodnie z art. 26 ust. 4  w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

4) Oferta wykonawcy wykluczonego  uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 

czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne 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; 

3) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z wykorzystaniem  wzoru- załącznik nr 2 

4) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący  załącznik Nr 3 i specyfikację              

techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik Nr 4. 

2. Inne dokumenty: w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, 

potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa 

następujące dokumenty: 

1) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca 
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z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 5; 

2) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 6; 

3. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych 

za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność 

z oryginałem". 

 
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 - 100% 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 

Nie 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.szydlowiecpowiat.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 15 (II piętro). 

 

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 12.10.2009  Godzina 10:00,  

Miejsce:  

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, sekretariat (I piętro) 

 

IV.3.3) Termin związania ofertą: 

okres w dniach: 30 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 30 września 2009 roku.  


