
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 
o wartości poniŜej progu określonego na podstawie art. 11 ust 8 

 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Powiatu 

ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, tel. 095 747 2021 
 
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: 
„ WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG 
POWIATOWYCH W SEZONIE 2008/2009 z podziałem na zadania: I i II”. 

Kod CPV: 90620000-9– odśnieŜanie, 90630000-2 – usuwanie oblodzeń  
 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: 
 
ZADANIE NR I 
obsługa terenu gminy Myślibórz i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom. 
Plac składowy i materiał zapewnia Zamawiający na placu PKS przy ul. Królewieckiej 45 w 
Myśliborzu 
Zakres usługi 
- odśnieŜanie i likwidacja śliskości przy uŜyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do 
zamontowania pługu – 1 sztuka ( samochód cięŜarowy marki Kamaz, Jelcz, Star 
skrzyniowy lub inny – naleŜy sprawdzić czy istnieje moŜliwość zamontowania pługu i 
piaskarki do oferowanego nośnika  
- praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. o pojemności łyŜki 
minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości 
 
 
ZADANIE NR II  
obsługa terenu gminy Dębno i Boleszkowice 
Plac składowy i materiał zapewnia Zamawiający na Obwodzie Drogowym w Cychrach 
Zakres usługi 
- odśnieŜanie i likwidacja śliskości przy uŜyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do 
zamontowania pługu – 1 sztuka ( samochód cięŜarowy marki Kamaz, Jelcz, Star 
skrzyniowy lub inny – naleŜy sprawdzić czy istnieje moŜliwość zamontowania pługu i 
piaskarki do oferowanego nośnika  
- praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp.o pojemności łyŜki 
minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości 
 
 
4. Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych 
 
5. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający moŜe udzielić zamówień uzupełniających tego 
samego rodzaju usług do 50% wartości zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Wydziale Dróg 
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 2 tel./fax 095 7472021 lub 
ze strony internetowej: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml 
 



 

 

7. Termin realizacji zamówienia: SEZON ZIMOWY 2008/2009  
od 01.11.2008 do 15.04.2009  

 
8. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.  
22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy wymagają takich uprawnień 
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe  
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 
ust.1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia. 
 
9. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia w/w warunków: 

a/ 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. 
 
10. Wadium – nie wymagane 
 
11. Kryterium wyboru oferty – 100% cena 
 
12. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym w 
Myśliborzu (Biuro Obsługi Interesanta – parter) do dnia 21.10.2008 r. godz. 10:45 
i oznaczoną napisem:  
„Oferta –  ZIMA 2008/2009 Zadanie Nr ……” 
 - „przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 21.10.2008 r. przed godz. 11:00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 w 
Myśliborzu – Sala Posiedzeń w dniu 21.10.2008 r. o godz. 11:00. 
 
13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 
 
14. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.10.2008 r.  
 
 


