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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 

 
 
PR.272.1.2011 
 

data zamieszczenia: 03.02.2011 
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 3341W  Jabłonica –Pogroszyn –Chustki na odcinku :od  km 0+000 do km 
1+231,19 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane  
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica – Pogroszyn – Chustki 

na odcinku: od  km 0+000 do km 1+231,19. 
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie między innymi następujące roboty : od km 0+000 do km 1+231,19  
1) Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w terenie równinnym 
Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 35=45 cm. 

2) Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyŜki 0,25 m3 w gruncie kat. III-IV 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km.  
Regulacja rowów bocznych 
Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przerzutem gruntu 

3) Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniu 
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Koryta o głębokości 50 cm 
Warstwa odsączająca na poszerzeniach 
Podbudowa z kruszyw łamanych 0/63 mm 
Wyrównanie podbudowy mieszanką min.-bitum. asfaltową w ilości masy 100 kg/m2 
UłoŜenie geokompozytu szerokości 1,0 m 

4) Roboty budowlane nawierzchniowe bitumiczne 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych w-wa ścieralna gr. 4cm 
Nawierzchnia z mieszanek min.- bitum. asfaltowych  w-wa wiąŜąca gr. 4cm 
Skropienie nawierzchni asfaltem 
Umocnienie pobocza kruszywem kamiennym 0/31,5 

5) Elementy ulic 
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na 
podsypce cementowo-piaskowej 

6) Budowa chodników 
Koryta o głębokości 20 cm 
Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm  
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 20 cm 
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm 

7) Budowa ścieku z elementów prefabrykowanych 
UłoŜenie ścieków prefabrykowanych korytkowych na podbudowie 

8) Ustawienie bariery energochłonnej 
Bariery jednostronne SP 05  

9) Zatoki autobusowe 
Koryta wykonane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40 cm w gruncie kategorii II-IV 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii II-VI 
Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10 cm 
Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 0/63 mm 
Nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton w kolorze czerwonym, grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej 

10) Budowa zjazdów indywidualnych bramowych 
Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości zjazdu wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-IV 
Warstwa odsączająca w korycie gr. po zagęszczeniu 10 cm 
Podbudowa z kruszyw łamanych 0/31.5 gr. 15cm 
Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej  
ObrzeŜa betonowe o wy. 30x8cm  

11) Przebudowa zjazdów na drogi lokalne 
Koryta o głębokości 40 cm na poszerzeniu jezdni w gruncie kategorii II-IV 
Warstwa odsączająca na poszerzeniu, grubość po zagęszczeniu 10cm 
Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15cm 
Nawierzchnia z mieszanek min. bitum. gr.6cm 

12) Przebudowa zjazdów indywidualnych (odcinek z umocnionym poboczem) 
Warstwa odsączająca grub. 10 cm 
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm 
Wjazdy bramowe z kostki bet. grub.8cm 
ObrzeŜa betonowe 30x8cm 
Części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm, rury PEHD 

13) Budowa przepustu konstrukcyjnego 
Części przelotowe przepustu z rur o średnicy 50 cm ze ściankami czołowymi 

14) Budowa wpustów ulicznych przelewowych 
Studzienki ściekowe uliczne betonowe 

15) Organizacja ruchu 
Oznakowanie poziome 
Oznakowanie pionowe 

3. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
a) Projekt budowlano - wykonawczy. 
b) Specyfikacja techniczna, 
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c) Przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ. 
4. UWAGA! JeŜeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak 

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający 
wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 
zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równowaŜnych o parametrach nie gorszych niŜ wskazane. 

5. Wzór umowy. 
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niŜ 

36 miesięcy (szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i rękojmi we wzorze umowy). 
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o wartości 
nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  
 
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 złoŜenie oferty częściowej: 
Nie 
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
data:  zakończenie: 15 lipiec 2011  r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium:  
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wpłacić lub wnieść wadium w wysokości 30 000,00 

zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku 

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

Ŝe poręczenie jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 
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 waŜności wadium powinien obejmować cały okres związania z ofertą. 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

wpłacić włącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825  
Pekao S.A. O/Szydłowiec, w takim terminie, aby najpóźniej przed upływem terminu składania ofert 
(określony w § 12 pkt 1 siwz) środki finansowe z tytułu wadium znajdowały się na wskazanym wyŜej 
rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku 
prowadzącego w/w rachunek. 

5. Kserokopię dowodu wpłaty wadium naleŜy dołączyć do oferty. 
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione 

w pieniądzu uwaŜa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złoŜenia ofert 
nastąpi uznanie rachunku zamawiającego. 
UWAGA: wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezaleŜnie od tego,  
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czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy teŜ innego  
banku. 

 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia: 
Nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW  
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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 złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 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, Ŝe zrealizował w okresie  ostatnich 
5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie i naleŜycie zrealizował co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie 
drogi (drogi, ulicy ) i wartości jednostkowej (wynikającej z zawartej umowy) minimum 1 500 000,00 zł brutto 
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto). 
Do sporządzenia wykazu robót moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 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 złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe 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 2010 r. Nr 113, poz. 759, tekst 
jednolity) 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, Ŝe dysponuje osobą, która zapewni 
kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia moŜna wykorzystać załączone do SIWZ wzory. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.) 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.  
Do złoŜenia oświadczenia moŜna wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Oznacza to, 
Ŝe wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy moŜe 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.). 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 
 
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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, naleŜy przedłoŜyć: 
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 jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

3) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 
przedłoŜyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
- wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niŜ 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 takŜe dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2  

 
III.4.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1)  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
Ŝe 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
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całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
III.4.3.2)  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – 
albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia. 
 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niŜej wymienionych oświadczeń 

i załączników: 
a) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
b) formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3 do siwz), 
c) wadium w formie niepienięŜnej - oryginał dokumentu, tj.: 
− poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym;  
− 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 powyŜszego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z 
ofertą.  

 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: 
NajniŜsza 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: 
Tak. 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w odniesieniu do: 
1) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wyłącznie w związku ze zmianą ustawowej stawki VAT dla całości 

lub części przedmiotu umowy, 
2) terminu realizacji przedmiotu umowy lub jego etapów określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 

3 ust. 3 wzoru umowy, wyłącznie gdy: 
a) Występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe niskie dobowe 

temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemoŜliwiających wykonanie robót zgodnie 
z technologią określoną w dokumentacji projektowej – fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi 
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dokumentami oraz wpisem w dzienniku budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o 
czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych; 

b) Działania siły wyŜszej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres trwania siły 
wyŜszej. Przez siłę wyŜszą rozumie się okoliczności niemoŜliwe do przewidzenia w chwili zawarcia 
umowy, niezaleŜnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie 
mogły zapobiec; za siłę wyŜszą uwaŜa się równieŜ klęski Ŝywiołowe, katastrofy, mające wpływ na 
terminowość wykonania robót; 

c) Konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 
projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zamiany 
kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania 
elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeŜeli jest to 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

d) Konieczności zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeŜeli terminy ich 
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemoŜliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 

3) z uwagi na niezaleŜne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. 
kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki 
losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); 

4) zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy w postaci pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

 
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 moŜna 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: 18.02.2011  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 03 lutego 2011 roku. 
 


