
IPW.3431/4/2008 

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 CHODNIKA w ci ągu drogi powiatowej Nr 2117Z  
ul. ŁuŜycka w m. Myślibórz” 

Kod CPV 45233222-1  
Zadanie obejmuje:  

• Roboty rozbiórkowe (krawęŜnika 112m, obrzeŜa 108m, ściek z prefabrykatów beton. 
90m, chodnik z płytek 50x50x7 216m2, nawierzchni betonowej gr. 10 cm 11m2) 

• Roboty ziemne związane z usunięciem humusu i wykonaniem koryta 54m3 
• Wykonanie zjazdów z kostki betonowej typu Polbruk grubości 8 cm (kolor)na 

podbudowie betonowej - 111 m2 
• UłoŜenie chodnika z kostki betonowej typu Polbruk grubości 6 cm szarej - 240 m2 

oraz 19m2 z płytek z odzysku 50x50x7  
• Ustawienie obrzeŜa betonowego 20x6 – 160 mb oraz 20 mb z odzysku 
• KrawęŜnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem – 160 m, bez ław 11m  
• KrawęŜnik betonowy 15x22 na ławie betonowej z oporem – 40m 
• PrzełoŜenie 10 m ścieku z prefabrykatów betonowych 60x50x15 
• Odtworzenie odwodnienia (studzienka ściekowa 1 szt, przykanalik 1m i studnia 

kanalizacyjna 1 szt) 
• Wycinka krzaków 0,002 ha 
• Humusowanie skarp z obsianiem trawą – 80 m2 

 
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Wydziale Dróg 
Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13 (II piętro) tel./fax 095 7470302 
lub ze strony internetowej: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml 
 
4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych ani wariantowych. 
 
5. Termin realizacji zamówienia: do 30 września 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 3 letnim doświadczenie w kierowaniu robotami  
o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia 

- posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych stanowiących przedmiot  
zamówienia  - naleŜy wykazać, Ŝe jako główny wykonawca ułoŜył w okresie ostatnich  
pięciu lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co  
najmniej 2.000 m2 nawierzchni (chodnik, wjazdy, place) z kostki betonowej  
brukowej. 
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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) 

d/  Wykaz waŜniejszych robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2.000 m2 nawierzchni 
(chodnik, wjazdy, place) z kostki betonowej brukowej. 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 przy ul. Marcinkowskiego 2 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) do dnia 
04 lipca 2008 r. do godz. 945  i oznaczoną napisem:  
„Oferta –  „Remont chodnika – ul. ŁUśYCKA” „przetarg nieograniczony” – nie 
otwierać przed 04 lipca 2008 r. przed godz. 1000. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 w 
Myśliborzu – Sala Posiedzeń. w dniu 04 lipca 2008 r. godz. 1000. 
 
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 – Danuta Trybel – (tel. 095 7470302)   

 
 

14. Ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.06.2008 r.  
 
 
 
 


