
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl 

 

Myślibórz: Przebudowa drogi powiatowej nr 1575Z w m. Sulimierz 

na dł. 0,47 km 

Numer ogłoszenia: 87919 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 

1575Z w m. Sulimierz na dł. 0,47 km. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: a) w zakresie odwodnienie: wykonanie przykanalików i studzienek ściekowych z 

podłączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej, b) w zakresie robót drogowych: 

częściowe rozebranie istniejącej nawierzchni brukowcowej, wykonanie warstwy odsączającej, 

podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego KR 2, 

budowa i przebudowa chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, ustawienie 

krawężników i obrzeży betonowych, ułożenie nawierzchni z brukowca jako wyspy przejezdne, 

wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki j brukowej betonowej, wykonanie 

oznakowania poziomego i pionowego. 2.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz 

http://bip.powiatmysliborski.pl/


Szczegółowych Specyfikacjach (ST) niżej wymienionych: D-M-00.00.00 Wymagania ogólne D-

01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokości D-01.02.01 Usunięcie drzew i 

krzewów D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach 

nieskalistych D-02.03.01 Wykonanie nasypów D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa D-04.01.01 

Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające D-

04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem 

stabilizowanym mechanicznie D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa D-05.03.05a Nawierzchnia z 

betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna D-05.03.05b Warstwa wyrównawcza i wiążąca z betonu 

asfaltowego D-05.03.11 Frezowanie istniejącej nawierzchni D-05.03.23a Nawierzchnie z betonowej 

kostki brukowej D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków D-07.01.01 

Oznakowanie poziome D-07.02.01 Oznakowanie pionowe D-08.01.01b Ustawienie krawężników 

betonowych D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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

OCENY SPEŁNIANIA 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 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 2 roboty (zakończył 

realizację) związane z przebudową drogi publicznej w obszarze zabudowanym o długości 

minimum 0,4km każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować minimum: Kierownikiem budowy tj. osobą mogąca wykonywać, 

zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności drogowej obejmujące 

kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada co 

najmniej 2 letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy w branży 

drogowej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 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; 



 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; 

 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 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 wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania 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 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Opis materiałów równoważnych - jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w 

przypadku, o którym mowa w rozdz. IX pkt 11 SIWZ). 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; 2. Odpowiednie pełnomocnictwa: tylko w 

sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej 

(Rozdział III pkt 1 SIWZ). 3. Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 

wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli 

wykonawca przewiduje udział podwykonawców), w przypadku składania oferty wspólnej należy 

złożyć jeden dokument. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres rękojmi - 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana postanowień 

umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zmiana 

terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) na 

wniosek Wykonawcy, gdy wystąpi konieczność wykonania zamówienia z zastosowaniem robót 

zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji; 2) 

wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w specyfikacjach 

technicznych, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 3) wystąpi 

konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na 

przedłużenie terminu zakończenia inwestycji. 2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w 

przypadku gdy: 1) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których 

wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót 

przeprowadzi Wykonawca sporządzając kosztorys uproszczony z uwzględnieniem stawki 

roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) przy zastosowaniu 

nośników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, 

Orgbud, Wacetob aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu. Wybór publikacji przez 

Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego: - (r-g), (Kp), (Kz), (Z): nie wyższe niż średnie 

regionalne dla województwa zachodniopomorskiego. Po zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona 

wprowadzona aneksem do umowy poprzez dopisanie nowej pozycji w kosztorysie; 2) zajdzie 

konieczność, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonania prac w ilości przekraczającej 

wielkość przyjętą w wycenionym przedmiarze robót. Wartość tych robót zostanie obliczona na 

podstawie cen jednostkowych zawartych wycenionym przedmiarze robót, przy rozliczeniu 

końcowym umowy. W przypadku gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość opisaną w 

wycenionym przedmiarze robót będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie 

wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 

Wykonawca nie może odmówić wykonania robót wymienionych w § 16 ust. 2 pkt 1) i 2) 3) ulegnie 

zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT 

w budownictwie. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana 

wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 3. Zmiana osób 

Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, 

w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Nowe osoby muszą spełniać 

wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. 4. 

Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie zmian spowodowanych 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi w szczególności jak warunki atmosferyczne 



odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i materiałów, możliwa będzie 

zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności). 5. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie zmian 

spowodowanych nieprzewidywalnymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, 

w szczególności ujawnione stanowiska archeologiczne, zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 

2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (nieprzewidziane w SIWZ), odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych 

urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, które powodują konieczność zmiany przyjętych 

w dokumentacji projektowej założeń realizacji robót możliwa będzie zmiana sposobu wykonania 

robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności), wynagrodzenia 

umownego - jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z 

tymi zmianami). 6. Dopuszczalna jest zmiana treści dokumentacji projektowej w postaci: a) 

konieczności usunięcia błędów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i 

osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego lub funkcji realizowanych przez przedmiot umowy; 

b) konieczność wprowadzenia zmian, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego lub funkcji realizowanych przez 

przedmiot umowy; wówczas możliwa będzie także zmiana sposobu wykonania robót, terminu 

zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności), wynagrodzenia umownego - 

jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zm ianami). 

7. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie zmian będących 

następstwem działań lub zaniechań organów administracji publicznej i innych podmiotów 

dotyczących m.in.: a) odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości niezbędnych do celów 

realizacji Inwestycji; b) konieczność dokonania zmian decyzji administracyjnych możliwa będzie 

zmiana sposobu wykonania robót i terminu zakończenia, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 8. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy w razie siły wyższej, 

zwłaszcza klęsk żywiołowych, amunicji wojskowej (niewybuchy, niewypały) wówczas możliwa 

będzie, w szczególności zmiana sposobu wykonania robót i terminu zakończenia, nie dłużej jednak 

niż o okres trwania tych okoliczności. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

harmonogramem rzeczowo-finansowym robót a rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu 

umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia na piśmie wyjaśnień i 

uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. 

W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu 

Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram 



Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja nie może spowodować przedłużenia terminu 

zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: bip.powiatmysliborski.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 

Powiatowe ul. Spokojna 22 74-300 Myślibórz. 

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

ofert: 01.07.2015 godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 22, w 

Biurze Obsługi Klienta (I piętro),. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia: roboty obejmujące wykonanie 

konstrukcji nawierzchni warstw bitumicznych jezdni. Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. Zgodnie z art. 24 ust. 2a 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, 

jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia Wykonawcy w ogłoszeniu o 

zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, 

że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 

poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w 

wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


