
Myślibórz: Mechaniczne wyrównanie nawierzchni brukowco wej na 

drogach powiatowych za pomoc ą walca wibracyjnego ci ągnionego  

Numer ogłoszenia: 39025 - 2009; data zamieszczenia:  18.02.2009 

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:  Mechaniczne wyrównanie nawierzchni 

brukowcowej na drogach powiatowych za pomocą walca wibracyjnego ciągnionego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mechaniczne wyrównanie 

nawierzchni brukowcowej na drogach powiatowych za pomocą walca wibracyjnego ciągnionego. Zakres i 

miejsce usług: a/ droga powiatowa Nr 2135Z Dębno - Cychry - Dąbroszyn na odcinku Dębno - Cychry 5,0 

km b/ droga powiatowa Nr 2104Z Niesłusz - Kierzków odcinek k/Kierzkowa 0,6 km c/ droga powiatowa Nr 

2129Z KręŜelin - Dyszno - Ostrowiec na odcinku KręŜelin - Dyszno 2,9 km. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.42-6. 

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: 30.05.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   
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III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

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

warunków:  Warunki ogólne - spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

Warunki szczegółowe - -dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. 

Walcem wibracyjnym ciągnionym min. 12 ton oraz sprzętem do ciągnięcia walca (np. równiarką) -

posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia naleŜy wykazać, Ŝe 

jako główny wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 8 km mechanicznego wyrównania bruku za pomocą walca 

wibracyjnego ciągnionego.  

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

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Aktualny odpis z właściwego rejestru 

lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b/ Oświadczenie, Ŝe oferent spełnia wymogi 

ustawy - art.22.1, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. c/ Informacje o dostępnym sprzęcie (Potencjał 

techniczny) wymaganym dla realizacji przedmiotu zamówienia, d/ Wykaz waŜniejszych robót 

zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym 

okresie odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 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:  Starostwo Powiatowe w 

Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz. 
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.03.2009 

godzina 11:15, miejsce: Starostwo Powiatowe - Biuro Obsługi Interesanta ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 

Myślibórz. 

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