
 

Myślibórz: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z na odc inku od 

skrzy Ŝowania z drog ą krajow ą nr 23 do granic miejscowo ści 

Wierzbnica wraz z rozbudow ą niezb ędnej infrastruktury technicznej  

Numer ogłoszenia: 27372 - 2010; data zamieszczenia:  01.02.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa drogi powiatowej Nr 2121Z na 

odcinku od skrzyŜowania z drogą krajową nr 23 do granic miejscowości Wierzbnica wraz z rozbudową 

niezbędnej infrastruktury technicznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2121Z oraz gminnej w miejscowości 

Wierzbnica o łącznej długości 1,005 km. Zakres przebudowy obejmuje drogę powiatową na odcinku od 

drogi krajowej Nr 23 do końca miejscowości Wierzbnica w kierunku m. Wierzbówek oraz drogi gminne. 

Zakres przebudowy obejmuje branŜę drogową i budowę kanalizacji deszczowej. Zamówienie obejmuje 

wykonanie następujących prac: - roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe, - roboty związane z 

ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy betonowych, - roboty związane z wykonaniem nawierzchni dróg, 

zjazdów, parkingu i chodników, w tym: podbudowy z kruszyw, nawierzchni z tłucznia, brukowca, betonu 

asfaltowego i kostki betonowej. - roboty wykończeniowe związane z wykonaniem oznakowania poziomego 

i pionowego, humusowanie skarp i terenów zielonych, - roboty związane z budową kanalizacji deszczowej 

na całym odcinku przebudowywanej drogi wraz z osadnikiem i separatorem. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 
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II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 

40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) Wadium musi być wniesione przed upływem 

terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wniesione 

w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy: 31 8355 0009 0000 2020 2000 0008 

na adres: Powiat Myśliborski 74-300 Myślibórz, ul. Marcinkowskiego 2 Za datę wniesienia wadium uwaŜa 

się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy. Wadium wniesione w innej formie niŜ pieniądz 

musi być złoŜone w oryginale i wystawione na: Powiat Myśliborski, 74-300 Myślibórz, ul. Marcinkowskiego 

2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 

lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 12.6 SIWZ. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŜył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe 

udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn niezaleŜnych po jego stronie. Wykonawca, którego oferta została 

wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 

ust. 5 ustawy. Zamawiający Ŝądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach 

określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania ofert. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji robót w zakresie porównywalnym z 

niniejszym zamówieniem (jako Wykonawca lub Podwykonawca) o wartości co najmniej 

2.000.000,00 zł brutto lub w budowie, przebudowie drogi kategorii minimum powiatowej, o 

długości co najmniej 1 km. Wskazane doświadczenie (rozpoczęcie i zakończenie robót) musi 

zawierać się w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą łącznie spełniać ten 

warunek. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia warunków. o których mowa dokonana zostanie na podstawie informacji 

zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował osobami do pełnienia 

następujących funkcji: Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w 

zakresie będącym przedmiotem zamówienia, a w szczególności uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń z 3 letnią praktyką w drogownictwie oraz posiadający aktualne zaświadczenie o 

przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. Kierownik robót posiadający 

uprawnienia budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń z 2 letnią praktyką przy 

realizacji robót instalacyjnych - sieć kanalizacyjna oraz posiadający aktualne zaświadczenie o 

przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą łącznie spełniać ten warunek. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia warunków. o których mowa dokonana zostanie na podstawie informacji 

zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

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 Ŝy 

przedło Ŝyć: 
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� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

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

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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  

� 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� 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, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

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

� 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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 III.4.2.  

 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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) Czy przeprowadzona 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 wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje moŜliwość dokonania zmiany umowy w formie 

aneksów w niŜej wymienionych przypadkach: a/ wystąpienie warunków geotechnicznych, których nie 

moŜna było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, b/ wystąpienie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, c/ działanie sił natury, uznanych za stan klęski Ŝywiołowej, d/ zmiany w dokumentacji 

projektowej, dokonywanej na wniosek Zamawiającego/Wykonawcy, e/ zmiany ilości robót w 

poszczególnych pozycjach Formularza cenowego spowodowanych róŜnicą między przedmiarem a 

obmiarem wykonanych robót, f/ zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz 

wykonania robót zamiennych, g/ rezygnacja z części robót, h/ zmiana terminu wykonania robót ze względu 

na konieczność wykonania robót dodatkowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 

Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.02.2010 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta (parter) ul. 
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Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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