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Stargard Szczeciński: Przebudowa drogi powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. 
Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym utrwaleniem 
nawierzchni jezdni 
Numer ogłoszenia: 272464 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 
Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5775219, faks 091 5775219. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.stargard.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 
1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z powierzchniowym 
utrwaleniem nawierzchni jezdni. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1784Z Dolice - Sądów. Wykonanie umocnienia pobocza drogi wraz z 
powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni jezdni 1. Zakres przedmiotu zamówienia 
obejmuje: 1) wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni na 
powierzchni 8500 m2 2) wykonanie wzmocnienia pobocza destruktem bitumicznym na 
całkowitej powierzchni 2125 m2 2. Do zakresu robót wchodzą niżej wymienione prace: 1) 
wykonanie pomiarów 2) opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia terenu robót, 3) oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia 
robót w trakcie trwania organizacji ruchu 4) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących 
w zakresie wynikającym z projektu wykonawczego 5) wykonanie badań i sprawdzeń 
wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych 6) pozyskanie i transport 
materiałów na miejsce budowy 7) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń 
na miejsce budowy oraz po wykonaniu robót z miejsca na plac 8) zagospodarowanie we 
własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, 
odpadów, urobku ziemi.. 



II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zgodnie 

z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia 
uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Będzie ono polegać na wykonaniu usług tego samego rodzaju co przedmiotowe. 
Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia 
przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania 
wiedzy i doświadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy w dołączonych do 
oferty wymaganych oświadczeniach i dokumentach wykonawca przedstawił: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania (zał. nr 5); b) w wykazie robót, o których mowa w podpunkcie a) 
musi znaleźć się przynajmniej jedna robota budowlana, która swoim rodzajem 
odpowiada przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni jezdni o powierzchni nie mniejszej niż 5000 m2 wraz z 



załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób 
należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z zapisami §9 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Wykonawca w miejsce 
poświadczeń, o których mowa powyżej może przedłożyć dokumenty 
potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w §1 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 
Zamawiający będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  



• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
W wykazie robót musi znaleźć się przynajmniej jedna robota budowlana, która 
swoim rodzajem odpowiada przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni o powierzchni nie mniejszej niż 
5000 m2 wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zgodnie z zapisami §9 ust. 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane, w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa 
powyżej może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, 
określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817).;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1; 2. wypełniony załącznik nr 10 (kosztorys 
ofertowy); 3. wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom (jeżeli 
dotyczy) - załącznik nr 6, 4. upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji 
Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z 
właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu 
prawnego; 5. pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy 
wykonawców (jeżeli dotyczy) 

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: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zdp.stargard.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 
Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-
110 Stargard Szczeciński pok.nr 3. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


