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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 

PR-343-8/2010 

 

data zamieszczenia: 23.04.2010 

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:  
Zad   I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W  Stefanków-Skłoby II etap 

Zad  II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3339W Ostałów- Krzcięcin. Odcinek: m. Ostałówek 

Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów. Odcinek: w m. Chlewiska 

Zad IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II 

Zad. V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. Odcinek: w m. Zbijów Duży 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 

roboty budowlane  

 

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

Realizacja zadania dotyczy  

Zad I. Przebudowa drogi powiatowej nr 4006W  Stefanków-Skłoby II etap 
Przebudowa  drogi obejmuje odcinek długości 660 m w następującej technologii;  wykonanie  warstwy  

wyrównawczej z bet. asfalt. 0/12,8mm  w  ilości  100 kg/m2,-  wykonanie warstwy ścieralnej z bet.asfalt.  0/8 

mm. grubości 4 cm; ustawienie krawężnika;  umocnienie poboczy kruszywem łamanym. 

Zad II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3339W Ostałów- Krzcięcin. Odcinek: m. Ostałówek 

Przebudowa  drogi obejmuje odcinek długości 1020 m w następującej technologii;-  wykonanie  warstwy  

wyrównawczej z bet. asfalt. 0/12,8 mm  w  ilości  100 kg/m2;  wykonanie warstwy ścieralnej z bet.asfalt.0/8 mm 

grubości 4 cm; poszerzenie istn. jezdni do szerokości 5 m  umocnienie poboczy kruszywem łamanym;  

 

Zad III. Przebudowa drogi powiatowej nr 4004W Chlewiska-Aleksandrów. Odcinek: w m. Chlewiska 

http://www.szydlowiecpowiat.pl/
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Przebudowa drogi obejmuje odcinek długości 1100m w następującej technologii: wykonanie  warstwy  

wyrównawczej z bet. asfalt. 0/12,8 mm  w  ilości  100 kg/m2;  wykonanie warstwy ścieralnej z bet.asfalt.0/8 mm 

grubości 4 cm;  umocnienie poboczy kruszywem łamanym 

Zad IV. Przebudowa drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II. Odcinek: w m. Budki II 

Przebudowa drogi obejmuje odcinek długości 400m w następującej technologii : warstwa profilowa z betonu 

asfaltowego w ilości 100 kg/m
2
 oraz warstwy ścieralnej z bet. asfalt. 0/8mm grubości 4cm; umocnienie poboczy 

kruszywem łamanym.. 

Zad V. Przebudowa drogi powiatowej nr 4016W Szydłowiec-Zbijów D. Odcinek: w m. Zbijów Duży 

Przebudowa drogi obejmuje odcinek dług.1000m w następującej technologii: poszerzenie istn. jezdni do szer. 
5,50m; warstwa wyrównawcza z bet. asfalt. w ilości 125 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej z bet. asfalt. 0/8mm 

grubości 4 cm.; umocnienie poboczy kruszywem łamanym 

 

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 których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 10 % wartości zamówienia. 

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45233220-7– Roboty w zakresie nawierzchni  dróg. 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 

Tak. 

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 

Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Wymagany termin wykonania zamówienia : 

Dla Zad I, II, III i IV -do 31 lipca  2010 r. 

Dla Zad  V  -do 15 sierpnia 2010r. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić/wnieść wadium w wysokości:  

a. dla Zad.   I. - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), 

b. dla Zad.  II - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

c. dla Zad. III - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), 

d. dla Zad. IV - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

e. dla Zad.  V - 7 000,00 zł (słownie: siedem 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 oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu.  

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie 

uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wskazanie przez Wykonawcę, że w ostatnich 5 latach przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

co najmniej 1 raz wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę, przebudowę 

lub remont drogi o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto. 

Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie 

uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu.  

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie 

uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje osobą, która zapewni 

kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, wpisaną na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 

z późniejszymi zmianami). 

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia posiadają wymagane uprawnienia  

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie 

uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu.  

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”. Oznacza to, że wystarczającym 

powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie 
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uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) 

 

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: 
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 

za 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 

3) 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: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 

2) 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 Prawo zamówień 

publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

3) 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 ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenie 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 ofert 

 

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 2  

 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 

1655 z późn. zmianami) – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów 

załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 

te podmioty. 

3. Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym drukiem. 

4. Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem 

jej odrzucenia. 
1) Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń 
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i załączników: 

a) wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu, tj.: 

 poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

 gwarancji bankowej; 

 gwarancji ubezpieczeniowej lub 

 poręczenia udzielanego 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 

późniejszymi zmianami).  

Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zwróci jednocześnie 

oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z 

oryginałem” kserokopia zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu 

oryginału. 
Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.  

 

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: 10.05.2010  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 kwietnia 2010 roku. 

 


