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

 
1. ZAMAWIAJĄCY: POWIAT MYŚLIBORSKI 

ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, tel. 095 747 2021 
 
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„REMONT drogi powiatowej Nr 2111Z Ławy-Nowogródek P om.-Barlinek” 
Kod CPV 45233142-6  
 
Zadanie obejmuje:  
Odcinek I (k/Nowogródka dawny Sumiak)  
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm 256m2  
Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem  łamanym 42 m3 
Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową 94 ton 
Warstwa wiąŜąca z mieszanki mineralno-asfaltową grubości 4 cm 560 m2 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm 560 m2 
Uzupełnienia poboczy z dowozem gruntu 32 m3 
 
Odcinek II (k/budynku Nr 14 w Moczkowie)  
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm 11 m2  
Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową 6 ton 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltową o grubości 4 cm 47 m2  
Ścinka poboczy z wywozem urobku na odl. do 1 km 
- grubości 10 cm 635 m2  
- grubości 20 cm 46 m2  
Odtworzenie rowu na długości 144 mb 
 
Odcinek III (ul. Myśliborska w Barlinku))  
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm 77 m2 
Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm 23 m2  
Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk grub. 8 cm 3 m2  
Wykonanie podbudowy z kruszywa grub. 20 cm 23 m2 
Warstwa wiąŜąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm 80 m2 
Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm 80 m2 
 
3. 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 
 
4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych ani wariantowych. 
 
5. Termin realizacji zamówienia: do 25 listopada 2008 r. 
 
6. Warunki udziału  

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 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. kierownik budowy 
posiadający uprawnienia budowlane z 2 letnią praktyką w drogownictwie oraz przynaleŜność 
do Izby InŜynierów Budownictwa 
-  posiadają dostęp do następującego sprzętu i środków transportu: 



Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 25 ton/h, układarka mas bitumicznych o 
szerokości min. 2,75m, Walce stalowe i ogumione –komplet, frezarka, samochody 
samowyładowcze w ilości zapewniającej ciągłość dowozu masy 
 
- posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia - naleŜy wykazać, Ŝe jako główny wykonawca wykonał w okresie ostatnich 
pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 
3.000 m2 nawierzchni bitumicznej. 

 
Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający stosuje zasadę spełnia – nie spełnia. 
 
8. 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. 

c/ Informację o osobach, które będą kierować wykonaniem zamówienia wraz z 
udokumentowaniem doświadczenia (np. wyszczególnienie prowadzonych robót) i 
kwalifikacji zawodowych dla kierownika budowy (kopie uprawnień budowlanych) oraz 
dołączyć kserokopię z Izby o przynaleŜności)  

d/ Informacje o dostępnym sprzęcie i środkach transportu wymaganych dla realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

e/ Wykaz zrealizowanych waŜniejszych robót, w którym naleŜy wykazać, Ŝe jako główny 
wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3.000 m2 nawierzchni bitumicznej. Wykaz naleŜy 
uzupełnić o dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (np. 
protokoły odbioru, poświadczenia Zamawiającego). 

f/ Listę podwykonawców – w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem 
podwykonawców. 
 
9. Wadium – nie wymagane 
 
10. Kryterium wyboru oferty – 100% cena 
 
11. Zamkni ętą kopert ę zawieraj ącą ofert ę naleŜy zło Ŝyć w Starostwie Powiatowym  
Myśliborzu (w Biurze Obsługi Interesanta) do dnia 23.0 9.2008 r. do godz. 10 45  i 
oznaczoną napisem:  
„Oferta –  „Remont drogi powiatowej Nr 2111Z” 
 - „przetarg nieograniczony”- nie otwiera ć przed 23.039.2008 r. przed godz. 11 00. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 w 
Myśliborzu – Sala Posiedzeń w dniu 23.09.2008 r. o godz. 11 00. 
 
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 
 
13. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 
- w sprawach formalnych zamówienia – Mariusz Szeliga (tel.095 7472021 wew. 37 
- w sprawach technicznych – Danuta Trybel (tel.095 7472021 wew. 21 

 
 

14. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2008 r.  


