
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

http://www.zdp.stargard.pl/ 

 

Stargard Szczeciński: Likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitum icznych dróg 
powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna ilość wbudowanej mieszanki 
grysu i emulsji 1200 ton 
Numer ogłoszenia: 69470 - 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014 
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: Likwidacja wyrw i wyboi w 
nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, łączna 
ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1200 ton. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Likwidacja wyrw i 
wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego, 
łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 1200 ton 1. Roboty obejmują: Zadanie nr 
1 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie 
gminy Dolice, Kobylanka i część gminy Stargard Szczeciński, łączna ilość wbudowanej 
mieszanki grysu i emulsji 350 ton. Zadanie nr 2 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach 
bitumicznych dróg powiatowych na terenie gminy Stara Dąbrowa i część gmin Stargard 
Szczeciński, Marianowo, Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 320 
ton. Zadanie nr 3 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg 
powiatowych na terenie gminy Chociwel, Ińsko i Marianowo, łączna ilość wbudowanej 
mieszanki grysu i emulsji 250 ton. Zadanie nr 4 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach 
bitumicznych dróg powiatowych na terenie gminy Suchań i Dobrzany, łączna ilość 
wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 280 ton. 2. Likwidacja wyrw i wyboi winna 
obejmować niżej wymienione roboty: 1) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 2) 
opracowanie projektu tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót wraz z jego 



uzgodnieniem, 3) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 4) wywóz odpadów, 5) 
usunięcie nadmiaru niezwiązanego kruszywa z jezdni i pobocza dróg wraz z jego wywózką 
do miejsca, które Wykonawca sam sobie zapewni 6) dostarczenie materiałów i sprzętu na 
miejsce robót, 7) wykonanie naprawy zgodnie ze SSTWiOR, 8) pomiary i badania, 9) 
odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu 
zamówienia określają: 1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
2) wykazy dróg ujętych w poszczególnych zadaniach (zadania od 1 do 4) będące 
załącznikiem oraz integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot 
zamówienia.. 

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): 45.23.31.42-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.10.2014. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie 
wadium w wysokości: Zadanie 1 - 3 000,00 zł. słownie: trzy tysiące zł. Zadanie 2 - 3 000,00 
zł. słownie: trzy tysiące zł. Zadanie 3 - 2 000,00 zł. słownie: dwa tysiące zł. Zadanie 4 - 2 
500,00 zł. słownie: dwa tysiące pięćset zł. W przypadku składania oferty na kilka części, 
oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu - 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I A SIWZ, 2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) 
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w 
formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w siedzibie Zamawiającego tj. w 



Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. ul. Bydgoska 13/15 w terminie do 
dnia 18 marca 2014 r. do godz. 1000 z oznaczeniem oferty na które jest składane. 4. Wadium 
wniesione w pieniądzu - przelewem na konto (podane w punkcie IA) należy wpłacić 
najpóźniej do dnia 18 marca 2014 r. do godz. 1000. W przypadku wnoszenia wadium 
przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu (wpłacie) w terminie decydować będzie 
data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin dokonania zlecenia przelewu. 5. 
Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2) do 5) muszą zawierać: 1) termin 
obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą, 2) informację, że 
udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego. 
6. Zwrot, bądź zatrzymanie wadium przez Zamawiającego, następuje na zasadach i w 
przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

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 (załącznik nr 5 do SIWZ); 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 
likwidacji wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych mieszanką grysu i 
emulsji w ilości wbudowania łącznie nie mniej niż 200 ton, 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. Zamawiający będzie posługiwał się 
formułą - spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym nastąpi poprzez 



sprawdzenie czy wykonawca wykaże, iż posiada do realizacji przedmiotu 
zamówienia na każde zadanie odrębnie minimum jeden remonter typu peczer 
wraz z wykazem numeru(ów) rejestracyjnego pojazdu(ów) lub numer(y) 
inwentarzowy sprzętu - załącznik nr 6 (od 6A do 6D*) do SIWZ. Zamawiający 
będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 

• 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 likwidacji wyrw i wyboi w 

nawierzchniach bitumicznych mieszanką grysu i emulsji w ilości wbudowania łącznie nie 

mniej niż 200 ton, 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.;  

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o 

podstawie do dysponowania tymi zasobami;  

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;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące 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;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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 (od 1A do 1D*) do SIWZ; 2. wykaz części 
zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 7 do 
SIWZ, 3. 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; 4. 
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 pok. nr 18. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  18.03.2014 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zadanie nr 1 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach 
bitumicznych dróg powiatowych na terenie gminy Dolice, Kobylanka i część gminy Stargard 
Szczeciński, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 350 ton.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - 
likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na 
terenie gminy Dolice, Kobylanka i część gminy Stargard Szczeciński, łączna ilość 
wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 350 ton.. 



• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie nr 2 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach 
bitumicznych dróg powiatowych na terenie gminy Stara Dąbrowa i część gmin Stargard 
Szczeciński, Marianowo, Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 320 
ton.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2 - 
likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na 
terenie gminy Stara Dąbrowa i część gmin Stargard Szczeciński, Marianowo, 
Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 320 ton.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zadanie nr 3 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach 
bitumicznych dróg powiatowych na terenie gminy Chociwel, Ińsko i Marianowo, łączna ilość 
wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 250 ton.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 - 
likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na 
terenie gminy Chociwel, Ińsko i Marianowo, łączna ilość wbudowanej mieszanki 
grysu i emulsji 250 ton.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zadanie nr 4 - likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach 
bitumicznych dróg powiatowych na terenie gminy Suchań i Dobrzany, łączna ilość 
wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 280 ton.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 4 - 
likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na 
terenie gminy Suchań i Dobrzany, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 
280 ton.. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2014.  

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 


