
 
 

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.272.6.2014 

data zamieszczenia: 29.04.2014 
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:  
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  
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 zamawiaj ącego:   
Zadanie I Przebudowa drogi powiatowej  Szydłowiec-Mirów Nowy  

- budowa chodnika w m. Bieszków Dolny 
Zadanie II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy 

W m. Gąsawy Rządowe – etap II 
 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: 

 
Zadanie I Przebudowa drogi powiatowej  Szydłowiec-Mirów Nowy  

- budowa chodnika w m. Bieszków Dolny 
Zadanie II Budowa chodnika przy drodze powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy 

W m. Gąsawy Rządowe – etap II 
 
dla zadania I 
Roboty ziemne   
Koryto pod  chodnik i zjazdy bramowe 
Podbudowa 
Warstwa odsączająca grubości 10 cm 



 
 

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa  grubości 10 cm pod chodnik 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego kruszywem 0/31,5 mm grubości 15 cm pod zjazdy 
Nawierzchnia 
kostka betonowa grubości  8 cm na zjazdach  
kostka betonowa grubości 6 cm na chodniku 
Odwodnienie 
rów kryty z rur PEHD o średnicy 400 mm na długości 214,7 m 

 
dla zadania II 
Roboty ziemne   
Koryto pod  chodnik i zjazdy bramowe 
Podbudowa 
w-wa odsączająca  z piasku grub. 10 cm 
w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm pod chodnik 
w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm pod zjazdy 
Nawierzchnia 
kostka betonowa grubości 6 cm na chodniku 
kostka betonowa grubości  8 cm na zjazdach  
Odwodnienie 
Rurociąg instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u o średnicy 315,0mm na 
długości 70,0m 

 
1. Szczegółowy zakres robót, rozwiązania materiałowe określają: 
1) Projekty  wykonawcze 
2) Przedmiary robót . 
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
4) Wzór umowy 
5) W/w zakres należy wykonać zgodnie z warunkami SIWZ , w szczególności zgodnie ze 

stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
przedmiarem robót.  
UWAGA! Jeżeli 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. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu 
zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie 
krótszy niż 36 miesięcy. 

 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielenia zamówień 
uzupełniających  
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45233140-2, 45111200-0, 45232452-5, 45112100-6, 45233222-1  
 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: 
Tak. Liczba części: 2 
 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Termin wykonania zamówienia: 
1. Dla Zadania I  -do 15 września 2014 r. 



 
 

2. Dla Zadania II  -do 15 sierpnia   2014 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium:  
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości; 
1) Dla Zadania   I – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 
2) Dla Zadania  II – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  
1) pieniądzu;  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  
3) gwarancjach bankowych;  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 42, poz. 275,z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. 
Nr 96, poz. 620).  

Uwaga!  
Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 
ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu. Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, 
(na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) 
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 
określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyżej 
wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków 
merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką 
samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia 
z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie 
ważności gwarancji i poręczeń w inny sposób niż jako czas, w którym zaistniał którykolwiek 
z przypadków, o których mowa w art 46 ust 4a i 5 ustawy.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania 
ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 Pekao 
S.A. O/Szydłowiec 

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.  

5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony 
w §11 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych.  

 
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 okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że zrealizował w 
okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie i należycie zrealizował co najmniej jedną robotę 
budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia potwierdzone dokumentem (co najmniej jedną referencją) 
stwierdzającym, że robota budowlana została wykonana należycie o wartości łącznej nie 
mniejszej niż 150 tys.zł brutto 
Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 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 2013 r., poz. 907 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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje 
osobą, która zapewni kierowanie budową, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w 
specjalności drogowej. 
Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do 
SIWZ wzory. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
UWAGA: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach 
określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, z uwzględnieniem 
postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63, poz. 394 ze zm.). 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
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 zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 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 2013 r., poz. 907 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 OŚWIADCZENIACH 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1. wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone, 

2. 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 do 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 4 do SIWZ; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji 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 ofert; 

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 wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej 
niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych  
Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 



 
 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia  społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 
niż 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 niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert – albo oświadczenie złożone 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 
do grupy kapitałowej 

 
III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4)  
1. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające 

jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 
2. w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 

zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres 
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. 

3. wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
4. wypełniony formularz kosztorysu ofertowego, 
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: 
Tak. 
1. Zamawiający informuje, że istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty są 

możliwe jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego, np. w 
trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe, nowocześniejsze, lub o wyższych 
parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby 



 
 

Zamawiającego, lub  gdy podczas wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, 
których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i 
jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do 
SIWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 

2. Zmiany do umowy mogą dotyczyć: 
1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy: 
a) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych 

lub zaniechanie części robót. 
Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla 
zaniechania robót, robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół 
konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z 
dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe  lub konieczne jest wykonanie robót 
zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez Wykonawcę, w tym 
kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby istotnych 
zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o zasadności dokonania 
zmian w dokumentacji, 

b) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT 
2) terminu wykonania zamówienia: 
a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji wymaga 
dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, 

b) jeżeli wykonie zamówienia dodatkowego wpłynie na termin wykonania zamówienia 
podstawowego, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”  lub wymogów środowiskowych, 
lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych, 

d) jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie 
robót z tego powodu musi być  potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne 
typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia 
zmiany umowy, 

e) w przypadku wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron Umowy (np. 
zmiany obowiązujących przepisów), oraz w sytuacji gdy ewentualna możliwość pozyskania 
przez Zamawiającego środków zewnętrznych na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, 
skutkowała będzie potrzebą zmiany terminu jej realizacji. 

3. Inne zmiany dot. niemożliwych do przewidzenia okoliczności jak np. zmiana kierownika 
budowy, kierowników robót (choroby, przypadki losowe utrata uprawnień itp.), może 
nastąpić jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego bez konieczności 
podpisywania aneksów. 

 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 206 
(II piętro). 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert: 
Data: 14.05.2014  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec –Kancelaria 
Starosty, I piętro (pokój nr 100) 
 



 
 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: 
okres w dniach: 30 
 
 
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 1  NAZWA:   ZADANIE  I –  Przebudowa drogi powiatowej  

 Szydłowiec-Mirów Nowy  
- budowa chodnika w m. Bieszków Dolny 

 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej  Szydłowiec-Mirów 

Nowy - budowa chodnika w m. Bieszków Dolny  
2. Realizacja zadania obejmuje następujące roboty:  

dla zadania I 
Roboty ziemne   
Koryto pod  chodnik i zjazdy bramowe 
Podbudowa 
Warstwa odsączająca grubości 10 cm 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 5Mpa  grubości 10 cm pod chodnik 
Warstwa z kruszywa stabilizowanego kruszywem 0/31,5 mm grubości 15 cm pod zjazdy 
Nawierzchnia 
kostka betonowa grubości  8 cm na zjazdach  
kostka betonowa grubości 6 cm na chodniku 
Odwodnienie 
rów kryty z rur PEHD o średnicy 400 mm na długości 214,7 m 
 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
45233140-2, 45111200-0, 45232452-5, 45112100-6, 45233222-1  
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia: do 15 wrzesień 2014 r. 
 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 
Cena - 100 % 
 
 
ZAŁĄCZNIK II – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 2  NAZWA:   ZADANIE   II  -  Budowa chodnika przy drodze powiatowej  
      Szydłowiec-Mirów Nowy 

w m. Gąsawy Rządowe – etap II 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest Zadanie II. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

Szydłowiec-Mirów Nowy w m. Gąsawy Rządowe – etap II 
2. Realizacja zadania obejmuje następujące roboty:  

dla zadania II 
Roboty ziemne   
Koryto pod  chodnik i zjazdy bramowe 
Podbudowa 
w-wa odsączająca  z piasku grub. 10 cm 
w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 12 cm pod chodnik 
w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm pod zjazdy 
Nawierzchnia 
 
 
 
 



 
 

kostka betonowa grubości 6 cm na chodniku 
kostka betonowa grubości  8 cm na zjazdach  
Odwodnienie 
Rurociąg instalacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-u o średnicy 315,0mm na 
długości 70,0m 

 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
45233140-2, 45111200-0, 45232452-5, 45112100-6, 45233222-1  
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia:do 15 sierpień 2014 r. 
 
4) Kryteria oceny ofert: cena  
Cena - 100 % 
 
Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych w dniu 29.04.2014 roku. 
 


