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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 
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: 
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na : 
Zad I.  Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4006W Stefanków-Skłoby na odcinku długości 320m  
Zad II.  Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4007W Hucisko-Budki II na odcinku 1100m 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Zad I. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Stefanków – Skłoby w m. Skłoby. 
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złoŜeniem oferty.  
Wytyczne opracowania projektu: 
− opracowanie mapy do celów projektowych; 
− chodnik jednostronny szerokości do 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej; 
− zjazdy na poszczególne działki; 
− odwodnienie jezdni 
− likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania 

drogami np. siecią wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, kanalizacją sanitarną itp. 
 
Zad II. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi 
powiatowej Hucisko – Budki II w m. Budki II 



Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie przed złoŜeniem oferty.  
Wytyczne opracowania projektu: 
− opracowanie mapy do celów projektowych; 
− chodnik jednostronny szerokości do 2,00 m o nawierzchni z kostki betonowej; 
− zjazdy na poszczególne działki; 
− odwodnienie jezdni; 
− likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania 

drogami np. siecią wodociągową, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, kanalizacją sanitarną itp. 
1. Zakres opracowania projektu powinien zawierać poniŜsze elementy, które będą przekazane protokółem 

odbioru Zamawiającemu:  
1) projekt budowlano- wykonawczy branŜy drogowej – 4 szt.  
2) projekt stałej organizacji ruchu – 4 szt.,  
3) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz. U. z 2004., nr 130 poz. 1389). – 2 szt. 

4) przedmiar robót  - 2 szt. 
5) kosztorys ofertowy – 2 szt. 
6) ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 szt.,  
7) informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 1 szt.,  
8) dokumentacja projektowa i kosztorysowa w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD–1 szt.  
2. Ponadto wymaga się, aby:  
1) części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,  
2) oprócz powyŜszego wszystkie rysunki i teksty zostaną wykonane i dostarczone w wersji elektronicznej 

*.pdf.   
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
CPV 71.00.00.00-8 
CPV 71.24.20.00-6 
CPV 71.24.50.00-7 
CPV 71.32.00.00-7 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: 
Tak.  
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Termin wykonania zamówienia:  
Zad. I. do 30.06.2011 roku 
Zad. II do 30.06.2011 roku 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
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 
3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie i naleŜycie zrealizował co najmniej jedno zamówienie obejmujące opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi publicznej lub chodników. 
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 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.3.5) 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 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) 
 
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. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy 
przedłoŜyć: 

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych usług 
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zastały wykonane naleŜycie 

 
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, 
 
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 
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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. 
 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iŜ 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. 
 
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: 



1) wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
2) 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 
z późn. zm.)– wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 

 
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: 
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 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: 28.03.2011 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 18 marca 2011 roku.  


