
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: 
„PRZEBUDOW Ę MOSTU I JAZU NA RZECE MY ŚLI W M. ZARZECZE 
w ciągu drogi powiatowej nr 2121Z Wierzbnica – Zarzecze – Myśliborzyce w km 6+268” 

Kod CPV 45.22.11.11-3, 45.24.60.00-3 
Zadanie obejmuje:  
a/ część mostowa 

- roboty przygotowawcze (oznakowanie poziome i pionowe na czas przebudowy w 
oparciu o projekt organizacji ruchu dostarczony przez Zamawiającego) 

- roboty rozbiórkowe (konstrukcji drewnianej pomostu, dźwigarów stalowych,   
konstrukcji ceglanych przyczółków 

- fundamentowanie (wykopy pod obiektem, rozścielenie geotkaniny) 
- zbrojenie betonu stalą (fundamenty, ściany, skrzydła) 
- betonowanie (fundamenty, ściany, skrzydła, korek, opaska, chodnik, 

nawierzchnia)  
- konstrukcje stalowe (montaŜ konstrukcji stalowej MULTIPLATE MP 200,  

balustrada, zabezpieczenie antykorozyjne) 
- izolacja (gruntowanie, malowanie) 
- elementy zabezpieczające (krawęŜnik, bariero-poręcze) 

b/ część hydrotechniczna 
- roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie 

w-wy humusu, rozbiórka muru) 
- roboty ziemne (wykopy i nasypy) 
- roboty szczegółowe (betonowanie podłoŜa, zbrojenie, betonowanie konstrukcji 
Ŝelbetowych, umocnienie dna i skarp bystrotoku i przepławki kostką kamienną,  
umocnienie bystrotoku koszami gabionowymi, palisady) 

- elementy dróg (obrzeŜa chodnikowe przy schodach na skarpach) 
- roboty wykończeniowe (plantowanie skarp, humusowanie) 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Wydziale Dróg 
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz 
lub ze strony internetowej: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml 
4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych ani wariantowych. 
5. Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2008 roku – część mostowa 
do 10 grudnia 2008 roku – część hydrotechniczna 
 
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 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do  
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej i  
będącym członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 
- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie  
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 



wykonali (wybudowali, przebudowali) naleŜycie co najmniej 1 obiekt mostowy 
(wyłączając przepusty) o wartości nie mniejszej jak cena złoŜonej oferty. 
 

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 i kwalifikacji zawodowych dla kierownika budowy (np. 
wyszczególnienie prowadzonych robót). Do informacji winny być dołączone kopie uprawnień 
budowlanych oraz zaświadczenie o przynaleŜności do Okręgowej Izby InŜynierów 
Budownictwa 

d/  Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia  
postępowania o udzielenie zamówienia, 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). 

e/  Listę podwykonawców – w przypadku gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem 
podwykonawców. 
 
9. Wadium – nie wymagane 
 
10. Kryterium wyboru oferty – 100% cena 
 
11. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym w 
Myśliborzu ul. Marcinkowskiego 2 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) do dnia 
02.09.2008 r. do godz. 1045 i oznaczoną napisem:  
„Oferta –  „Przebudowa mostu ZARZECZE” 
 - „przetarg nieograniczony”- nie otwierać przed 02.09.2008 r. przed godz. 1100. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 
w Myśliborzu – Sala Posiedzeń w dniu 02.09.2008 r. o godz. 1100. 
 
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni 
 
13. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: 
- w sprawach formalnych zamówienia – Mariusz Szeliga (tel. 095 7472021 wew. 37) 
- w sprawach technicznych – Adam Trzciński (tel. 095 7472021 wew. 21) 

 
14. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.08.2008 r. 
 
 
 
 

 


