
  

Myślibórz: Przebudowa dróg powiatowych Nr 2108Z, 2109Z  i 1575Z w 

m. Sulimierz - I etap  

Numer ogłoszenia: 79808 - 2009; data zamieszczenia:  27.03.2009 

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 dróg powiatowych Nr 2108Z, 

2109Z i 1575Z w m. Sulimierz - I etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Budowa chodnika na długości 

625 m - rozbiórka elementów dróg (krawęŜnik, płytki betonowe, obrzeŜe, trylinka) - chodnik z kostki 

brukowej betonowej grubości 6 cm. 946 m2 - zjazdy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie z 

kruszywa łamanego 285 m2, z brukowca 9 m2, z tłucznia 31,5 m2 - ustawienie krawęŜnika betonowego 

20x30 126m,15x30 - 92 m oraz najazdowego 15x22 - 218m - ustawienie obrzeŜa betonowego 8x30 1158m 

Budowa kanalizacji burzowej na długości 458 m Kolektor fi 315 mm - 458m Przykanaliki fi 200mm - 32m 

Studnie z kręgów fi 1000mm - szt 16. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  a/ potencjał ekonomiczno-finansowy -posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niŜ 400.000,00 zł. b/ potencjał kadrowy - dysponują osobami do pełnienia 

następujących funkcji: 1/ Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie 

będącym przedmiotem zamówienia, a w szczególności uprawnienia budowlane z 3 letnią praktyką w 

drogownictwie 2/ Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w zakresie sieci kanalizacyjnych z 

3 letnią praktyką i będących członkami Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. c/ doświadczenie 

zawodowe - w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali naleŜycie co najmniej 3.000 

m2 nawierzchni (chodnik, wjazdy, place) z kostki betonowej brukowej oraz wykonali co najmniej 1000 m 

kolektora kanalizacji burzowej..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  I. Dla potwierdzenia spełnienia 

warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłoŜyć niŜej wymienione dokumenty (oryginały lub 

kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): 1) Oświadczenie o spełnieniu 

warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 44 tejŜe ustawy, 

zgodnie z treścią Załącznik Nr 1 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 3) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości 

podatkowych lub Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie lub odroczenie na raty zaległych płatności 4) 

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne lub Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie lub odroczenie na raty zaległych płatności 

Dokumenty z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uwaŜa się za waŜne z datą 

wystawienia nie wcześniejszą niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. II. Dla 

potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych, Wykonawcy winni przedłoŜyć następujące 

dokumenty: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 

Wykonawca posiada rachunek bankowy , potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości minimum 400.000 zł wystawiona nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert 2) Wykaz osób przewidzianych do wykonaniem 

zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią Załącznika Nr 2. Wykaz naleŜy 

uzupełnić o dokumenty potwierdzające prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
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budownictwie przez osoby w nim wymienione tj.: stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej 

Izby InŜynierów Budownictwa. 3) Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (o treści załącznika nr 3), a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem daty, miejsca wykonania, wartości i rodzaju 

wykonanych robót. Wykaz naleŜy uzupełnić o dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane 

naleŜycie (np. protokoły odbioru, poświadczenia Zamawiającego).. 

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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

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

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Powiatu w 

Myśliborzu ul. Mrcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.04.2009 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Biuro Obsługi Interesanta ul. Mrcinkowskiego 2 

74-300 Myślibórz. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

 

 

Strona 3 z 3

2009-03-27http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79808&rok=200...


