
 1 

 

 

Szydłowiec, dnia 22 stycznia 2010 roku 

PR-343-3/2010  

POWIAT SZYDŁOW IECKI 
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZ ĄD POWIATU 

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: „ Przebudowę drogi powiatowej nr 4003W  Szydłowiec –Antoniów -gr. woj.”  

 
 

 
data zamieszczenia: 22.01.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane  
 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
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 ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1)  OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4003W  Szydłowiec –Antoniów -gr. woj.” 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane  
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Realizacja zadania obejmuje: 
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Przebudowę drogi powiatowej nr 4003W  Szydłowiec –Antoniów -gr. woj. na odcinkach : 
od  km 0+714 do km 0+984, od km 2+567 do km 5+670, od km 8+869,09 do km 10+726  
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty : 
Od km 0+714 do km 0+984  
1. Roboty pomiarowe – 0,27 km 
2. Rozebranie istn.krawęŜnika – 256,0 m 
3. Rozebranie nawierzchni z elementów bet. – 516,50 m 
4. Wykonanie wykopu z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podloŜa – 172,15 m3 
5. Ustawienie krawęŜnika bet. 20x30x100 na ławie bet. – 270,0 m 
6. Warstwa odsączająca z piasku średniego gr.10 cm – 540,0 m2 

7. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub.12 cm – 488,0 m2 

8. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm – 56,4 m2 

9. Wykonanie zjazdów z kostki bet.grub.8cm – 56,4 m2 

10. Wykonanie chodnika z kostki bet.grub.6cm – 488,0 m2 

11. Ustawienie obrzeŜy bet. 8x30x100 – 15,0 m 
12. Ustawienie barier U-11a – 16,0 m 
13. Regulacja istn.studni telekomunikacyjnych – 6,0 szt. 
14. Regulacja istn. zasuw gazowych – 2,0 szt. 
15. Obcięcie nawierzchni z betonu asfaltowego – 270,0 m  
16. Podbudowa z chudego betonu grub.20 cm – 135,0 m2 

17. Warstwa wiąŜąca z bet.asfalt. grub. 4 cm – 135,0 m2 

18. Warstwa ścieralna z bet.asfalt. grub.4cm – 135,0 m2 

 
Od km 2+567 do km 5+670 
1. Roboty pomiarowe – 3,1 km 
2. Rozebranie nawierzchni jezdni – 61,0 m2 

3. Rozebranie nawierzchni betonowej – 168,0 m2 

4. Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych – 100,0 m2 

5. Wycinka krzewów wraz z wywozem gałęzi karpin – 340,0 m2   
6. Wykonanie wykopu pod poszerzenia, pobocza i przepusty – 4122,19 m3 

7. Wykonanie wykopu z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa – 389,88 m3 

8. Wykonanie nasypu pod przepusty pod zjazdami i pod drogą – 91,66 m3 

9. Warstwa odsączająca grub. 10 cm – 1672,50 m3 

10. Warstwa odsączająca grub. 20 cm – 1654,55 
11. Podbudowa z kruszywa łamanego grub.24 cm na poszerzeniach – 1654,55 m2 

12. Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm - !672,50 m2  
13. Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznej emulsją – 15867,67 m2 

14. Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją – 15978,66 m2 

15. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego grub. średnio 5 cm – 1582,05 Mg 
16. UłoŜenie siatki ARMAPAL o szerokości 0,75 m z przymocowaniem do podłoŜa – 1491 m2 

17. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o Gru. 4cm – 12060,64 m2  
18. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm o grub. 4cm – 3649,92 m2 

19. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego Gru. Warstwy 10 cm – 2677,80 m2 

20. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur Ŝelbetowych wraz ze ściankami czołowymi – 665,0 m 
21. Wykonanie przepustów o średnicy 600 mm wraz ze ściankami czołowymi – 57,0 m 
22. Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej gr. 8cm – 1672,50 m2 

23. Ustawienie obrzeŜy bet. 8x30x100 na ławie z betonu B10 – 1115,0 m 

24. Ustawienie obrzeŜy bet. 10x30x100 na ławie z betonu B10 – 1115,0 m 

25. Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa o gr.warstwy 10 cm – 5091,0 m2 

26. Wykonanie pobocza gruntowego – 786 m2 

27. Renowacja rowów drogowych – 5372,40 m 
28. Wykonanie trawnika z warstwy humusu o grub. 10cm – 111,50 m2  
29. Regulacja istn. studni`telekomunikacyjnych – 4 szt. 
30. Regulacja istn. zasuw wodociągowych – 10 szt. 
31. Warstwa odsączająca gr. 10 cm – 1150,50 m2 

32. Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15cm – 1150,50 m2 

33. Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej gr. 8cm – 1150,50 m2 

34. Ustawienie obrzeŜy bet. 8x30x100 na ławie z betonu B10 – 767,0 m 
35. Ustawienie obrzeŜy bet. 10x30x100 na ławie z betonu B10 – 767,0 m 
36. Obcięcie nawierzchni z betonu asfaltowego – 767,0 m  
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37. Podbudowa z chudego betonu grub.15 cm –  230,10 m2 

38. Warstwa wiąŜąca z bet.asfalt. grub. 4 cm –  230,10 m2 

39. Warstwa ścieralna z bet.asfalt. grub.4cm –  230,10 m2 

 
Od km 8+869,09 do km 10+726 
1. Roboty pomiarowe – 1,86 km 
2. Rozebranie nawierzchni z betonu asfalt.(frezowanie) – 50,0 m2 

3. Rozebranie nawierzchni betonowej – 60,0 m2  
4. Rozebranie nawierzchni z elementów bet. – 60,0 m2 

5. Wycinka krzaków z wywozem gałęzi i karpin – 264,46 m2  
6. Wykopy pod poszerzenia,chodnik,zjazdy,pobocze – 2196,58 m3 

7. Wykopy pod przepusty – 345,60 m3 

8. Wykonanie nasypu  - 64,0 m3 

9. Warstwa odsączająca z piasku grub. 10cm – 4046,71 m2 

10. Warstwa odsączająca z piasku grub.15cm – 375,10 m2 

11. Warstwa odsączająca z piasku grub. 20 cm – 989,82 m2 

12. Podbudowa z kruszywa na poszerzeniach grub.24cm – 989,82 m2 

13. Podbudowa z chudego betonu grub. 20cm na poszerzeniach przy chodniku – 375,10 m2  
14. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 12 cm – 3206,55 m2 

15. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15cm – 1156,91 m2 

16. Oczyszczenie i skropienie w-wy bitumicznej emulsją asfaltową – 10480,65 m2 

17. Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfalt. – 10595,55 m2 

18. W-wa wyrównawcza z bet.asfaltowego grub. 4cm – 1059,55 Mg  
19. UłoŜenie siatki ARMAPAL o szer. 0,75m – 1436,15 m2 

20. Warstwa ścieralna z bet.asfalt. o grub. 4cm – 10480,65 m2 

21. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki bet. gr. 8cm – 1156,91 m2  
22. Wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego – 1366,98 m2 

23. Ustawienie krawęŜnika bet. 15x30x100 na ławie z betonu – 1875,48 m2 

24. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur Ŝelbetowych – 640,0 m 
25. Chodnik z kostki betonowej gr.6cm – 3206,55 m2 

26. Ustawienie obrzeŜy bet.8x30x100 – 2645,80 m 
27. Wykonanie studzienek ściekowych – 13 szt. 
28. Wykonanie studzienki ściekowej z włączeniem do istn.przepustu – 1 szt. 
29. Wykonanie przykanalika z rur PVC – 39,0 m 
30. Wykonanie umocnionego wylotu z przykanalika – 13 szt. 
31. Adaptacja istn. przepustu 3x1000mm – 1 szt. 
32. Adaptacja istn. przepustu prostokątnego – 1 szt. 
33. Adaptacja istn. przepustu o średnicy 600mm – 1 szt. 
34. Wykonanie utwardzenia pobocza kruszywem – 1895,91 m2 

35. Wykonanie pobocza gruntowego – 420,0 m2 

36. Renowacja rowów drogowych – 1260,91 m 
37. Umocnienie rowu bloczkami i płytami aŜurowymi – 1856,91 m 
38. Wykonanie trawnika – 84,33 m2 

39. Regulacja istn studni telekomunik. – 1 szt. 
40. Regulacja istn.zasuw wodociągowych – 15 szt. 
 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
45233140-2  Roboty drogowe 
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232452-5  Roboty odwadniające 
45233222-1  Roboty w zakresie układania chodników  
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: 
Nie. 
 



 4 

 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
data:  zakończenie: do 30 lipca 2010r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium. Wykonawca przystępując do przetargu jest 
obowiązany wpłacić/wnieść wadium w wysokości 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) 
 
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) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, 

wykonanie w ciągu ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robót budowlanych odpowiadającym 
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizowanie 
robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi ( drogi, ulicy ) o łącznej wartość nie 
mniejszej niŜ 3 000 000,00 złotych brutto (słownie: trzy miliony zł brutto) w co najmniej jednym roku. 

3) 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. 

4) przyjmują warunki umowy, 
5) złoŜyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. 6 SIWZ, 

potwierdzające spełnienie wyŜej 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 moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści  złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści 
z zastrzeŜeniem art. 88 ustawy PZP. 

2) Wykonawca, który nie złoŜy wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu lub złoŜy 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 złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub którzy złoŜyli dokumenty  zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba 
Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. Zamawiający wezwie takŜe 
zgodnie z art. 26 ust. 4  w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 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, Ŝe 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) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem składania ofert. W przypadku 
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składania oferty wspólnej w/w dokument składa kaŜdy z wykonawców składających wspólną ofertę. 
Wymagana forma dokumentu-oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast powyŜszego dokumentu składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się wymienionego dokumentu, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie 
uprawnienia tj.: uprawnienia budowlane osoby będącej kierownikiem budowy wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynaleŜności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; 

4) wykaz wykonanych robót budowlanych- załącznik nr 5 w okresie ostatnich trzech latach przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów 
potwierdzających , Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (np. referencje, opinie zamawiających, 
ewentualnie kopie protokółów odbioru). W w/w wykazie powinny znaleźć się roboty polegające na 
budowie, przebudowie lub remoncie drogi (dróg, ulic) o łącznej wartość nie mniejszej niŜ 3 000 000,00 
złotych brutto (słownie: trzy miliony zł brutto) w co najmniej jednym roku.  

5) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień               
publicznych z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2, 

6) Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót stanowiący  załącznik Nr 3 i specyfikację        
techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącą załącznik Nr 4. 

7) Wykaz robót (części zamówienia), których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom-
zawarty w formularzu oferty. 

8) W przypadku, gdy Wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa 
do działania w imieniu Wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa 

9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony 
do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia , ustanowionego jako Pełnomocnika 
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 
danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru lub ewidencji powinny zostać dołączone do oferty. 

10) Oświadczenie, Ŝe oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – 
zawarte w formularzu oferty. 

11) Dowód wpłaty wadium 
 
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 moŜna uzyskać pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 14 (II piętro). 
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Data: 12.02.2010  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec –sekretariat, I piętro (pokój 
nr 11) 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 
 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM), Priorytet III- Regionalny system transportowy, Działanie 
3.1. Infrastruktura drogowa. 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych w dniu 22 styczn ia 2010 roku. 


