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POWIAT SZYDŁOWIECKI 

REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD 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 4015W  Szydłowiec –Mirów N. -gr. woj. 

 

data zamieszczenia: 23.02.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 
 

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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 ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W  Szydłowiec –Mirów N. -gr. woj. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 

roboty budowlane  

 

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

Realizacja zadania obejmuje: 

Przebudowę drogi powiatowej nr 4015W  Szydłowiec –Mirów N. -gr. woj. na odcinkach : 

od  km 0+190 do km 1+908, od km 5+950 do km 6+480, od km 10+700 do km 12+570  
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty : 

Od km 0+190 do km 1+908  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia rzadkich od 10-30% powierzchni 

Roboty rozbiórkowe 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni  z mas mineralno-bitumicznych grub.3cm punktowo w miejscach 

zdeformowanych 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 

Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej 

http://www.szydlowiecpowiat.pl/
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Wywóz gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i 

mechaniczne wyładowanie 

Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat.III-IV 

z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km. Regulacja rowów bocznych 

Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-III 

Plantowanie mechaniczne poboczy o grubości ścinania 10cm 

Roboty budowlane nawierzchniowe 
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 3cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W 1000C z 
odwiezieniem kory asfaltowej na plac składowy 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard III) sposobem 

mechanicznym beton asfaltowy 0/16 mm w ilości 100 kg/m2 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II –warstwa wiążąca o grubości 4cm 

po zagęszczeniu 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II-warstwa ścieralna o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z  bitumu i skropienie nawierzchni asfaltem 2-krotne  

Elementy ulic 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce 

cementowo-piaskowej 

Przebudowa i dobudowa chodników 

Roboty ziemne  wykonywane koparkami  przedsiębiernymi w gruncie kat.III-IV z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi poza teren budowy. Dowóz ziemi na nasyp pod chodniki. 

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat. III-IV 

Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-

VI 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-IV 

Chodnik z kostki betonowej POLBRUK grubości 60mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem 

spoin piaskiem 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Budowa zjazdów indywidualnych bramowych 
Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie 

kategorii II-IV 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-IV 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. korony, grubość po zagęszczeniu 

10 cm 

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm Beton B-10 

Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25 cm na posypce piaskowej 

Budowa opaski przykrawężnikowej przy parkingach 
Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 20 cm w gruncie kategorii II-IV  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI 

Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x4 cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Przebudowa parkingów 

Place i zatoki postojowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubość 

50mm z zalaniem spoin zaprawą cementową. Kostka typu Behaton koloru szarego, pas rozdziału w kolorze 

czerwonym 

Budowa zjazdów indywidualnych bramowych 
Koryta o głębokości 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kategorii 

II-IV 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI 

Profilowanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po 

zagęszczeniu 10cm 
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KNNR 6 0109/01 Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 

cm Beton B-10 

Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK typu 20 grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej 

grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Krawężniki betonowe bez ław wtopione o wymiarach 12x25 cm na posypce piaskowej 

Zatoki autobusowe 

Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40 cm w gruncie kategorii II-IV 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI 
Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 15 cm 

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Beton B-20 

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton w kolorze czerwonym, typu 20 grubości 80mm na posypce 

cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 

cementowo-piaskowej 

Przebudowa zjazdów indywidualnych szlakowych 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 

II-VI 

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm 

Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 30cm, rury PEHD  
Obsianie skarp z ziemi urodzajnej 

Roboty uzupełniające 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe, o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu 

Kanały z rur PCV o średnicy 200mm łączone na wcisk 

Wyloty dla rur o średnicy 20 cm w skarpach umocnionych płytami betonowymi  

Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wpustów ulicznych, zasuw i 

studzienek wodociągowych, studni telekomunikacyjnych 

Organizacja ruchu 

Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych 

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m²  

Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2 
Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 

Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 

Odcinek od km 5+950 do km 6+480 

Wykonanie koryta pod poszerzenie gł.30 cm, o szer. 30 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i 

odwozem urobku poza teren budowy 

Warstwa odsączająca z piasku średniego grub.10cm po zagęszczeniu 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm mieszanka optymalna,grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

Rozebranie nawierzchni z bet.asfalt. (frezowanie) o grub.do 5cm przy krawężniku na szer.25cm z wywozem 

destruktu poza obręb budowy 

Uzupełnienie przy krawężniku podbudowy z chudego betonu cem. o RM=6-9 MPa grub. 10cm  

Oczyszczenie i skropienie dwukrotne istn. nawierzchni emulsją asfaltową 

Warstwa wyrównawczej z betonu asfalt. 0/12,8 w ilości średnio 100 kg/m2  
Warstwa ścieralna z betonu asfalt. 0/8 mm grubości 3 cm 

Umocnienie poboczy kruszywem niesortowalnym 0/31,5 mm grub. 6 cm przy krawędzi jezdni na szer. 0,75m 

Odcinek od km 10+700 do km 12+570 

Roboty przygotowawcze  
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym,wytyczenie przez uprawnionego 

geodetę wytyczenia ulicy,sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techn, sporządzenia w 3 

egz. Inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych obiektów. 

 Roboty nawierzchniowe 

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 30 cm w gruncie kat.II-IV 

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.II-IV 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 
Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm, warstwa dolna,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.-bitumiczną asfaltową(standard III) sposobem 

mechanicznym bet.asfaltowy 0/12,8mm w ilości 100kg/m2 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 0/8mm standard II-warstwa ścieralna o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm 

Skropienie nawierzchni międzywarstwowe asfaltem,  



 4 

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 

6cm 

Wykonanie poboczy gruntowych 

Elementy ulic 

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 na ławie betonowej zwykłej i podsypce piaskowej 

Przebudowa przepustu 

Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 60 cm ze ściankami 

czołowymi prefabrykowanymi (szt. 2)  

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie 

przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego. 

Wykonanie nawierzchni bitumicznych i wykonanie chodników. 

 

II.1.5) 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.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 

Nie. 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 

Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Zakończenie: 30 września 2010 r. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium:  

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić/wnieść wadium w wysokości 65 000,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach:  

1) w pieniądzu 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.). 

3. Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 

4. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 93 1240 5732 1111 0010 

1736 3825. 

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w 

pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert 
nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. 

UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, 

czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego 

banku. 
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III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia: 

Nie 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA 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 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą 

spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

- załącznik nr 2 do siwz 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą 

spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. - załącznik nr 2 do siwz. 

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane 

odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 

zrealizował co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi (ulicy ) o wartości 

jednostkowej (wynikającej z zawartej umowy) minimum 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony zł brutto). 

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą 

spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do siwz 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą 

spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca 

wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wyżej 

wymienione osoby powinny wykazać doświadczenie w kierowaniu budową lub robotami budowlanymi 

polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. - 

załącznik nr 6 do siwz 

 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone, 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami, 
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 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 

24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  

kosztorys ofertowy 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

Nie 

 

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 

Nie 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: 

Nie 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) 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 14 (II piętro). 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 11.03.2010  Godzina 10:00,  

Miejsce:  

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

nr 11) 

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 23 lutego 2010 roku. 

 


