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Stargard Szczeci ński: Dostawa materiałów do naprawy 

nawierzchni dróg dla Zarz ądu Dróg Powiatowych w Stargardzie 

Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu  

przy ul. A.Krajowej 52  

Numer ogłoszenia: 31396 - 2013; data zamieszczenia:  23.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.zdpstargard.rii.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów do naprawy 

nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu 

Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa materiałów do 

naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby 

Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52. Zadanie 1 - mieszanki mineralno 

asfaltowej na zimno w ilości do 50 Mg Zadanie 2 - emulsji asfaltowej niemodyfikowanej 

szybkorozpadowej K1-65 w ilości do 8 Mg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

załącznikach: dla zadania nr 1 - załącznik nr 7 do SIWZ dla zadania nr 2 - załącznik nr 8 do SIWZ 



Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot 

zamówienia.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.11.37.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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 waru nku  

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 waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 i/lub* 1A; 2. wykaz części zamówienia, jakie będą 

powierzone Podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6, 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) 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.zdpstargard.rii.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg 

Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

31.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard 

Szczeciński pok. nr 3. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy 

ul. A.Krajowej 52 Zadanie 1 - mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości do 50 Mg. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa materiałów do 

naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do 

siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52 Zadanie 1 - mieszanki 

mineralno asfaltowej na zimno w ilości do 50 Mg. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.11.37.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.11.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg 

Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy 

ul. A.Krajowej 52 Zadanie 2 - emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 w ilości 

do 8 Mg. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa materiałów do 

naprawy nawierzchni dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim do 

siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. A.Krajowej 52 Zadanie 2 - emulsji 

asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 w ilości do 8 Mg. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 44.11.37.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.11.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 


