
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Powyżej 14 000 EURO, poniżej progów unijnych 

 
RI.272.3.2014 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Iłżeckiej  
w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej z ul. Polną 

 i ul. A. Mickiewicza 

 
Numer ogłoszenia w BZP: 41103 - 2014;  

data zamieszczenia: 27.02.2014 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu , ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2476965, faks 041 2476610. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowiec.starostwo.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi powiatowej 

nr 0660T - ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Iłżeckiej z ul. Polną i ul. A. 

Mickiewicza. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie nawierzchni 

bitumicznej pow. 11 000m² wraz z obustronnym krawężnikiem. Wykonanie kanału deszczowego o 

długości 530 mb oraz studniami kanalizacji deszczowej. Realizacja trzech zatok autobusowych. 

Ułożenie chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 4000 m ², 

wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej pow. 1050 m² .Wykonanie sygnalizacji 

świetlnej kompletnej na skrzyżowaniu ulicy Polnej, Iłżeckiej i Mickiewicza oraz na wlotach ul. 



Iłżeckiej i Al. Jana Pawła II - 47 latarni wraz z okablowaniem i szafą sterującą . Wykonanie lewo i 

prawoskrętów dla pojazdów na skrzyżowaniu ulicy Iłżeckiej z ul. Polną , Mickiewicza i Al. Jana 

Pawła II. Wykonanie oznakowania poziomego jezdni pow. 1270 m² oraz pionowego. Humusowanie 

trawników, zabezpieczenie skarp, wycinka drzew i krzewów, przebudowanie kolizji oraz roboty 

towarzyszące.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Wydłużenie odcinka nawierzchni bitumicznej, kanału deszczowego, ułożenie chodników i 

zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie oświetlenia ulicznego i przebudowy kolizji 

urządzeń technicznych o wartości do 50% zamówienia podstawowego, zależna wyłącznie od 

pozyskania dodatkowych środków finansowych lub uzyskania oszczędności. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-0, 45.23.32.22-1, 

45.23.32.52-0, 45.23.14.00-9, 28.82.53.00-4, 45.31.43.00-4, 31.52.72.00-8, 45.31.51.00-9, 

45.23.32.94-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, o wartości i zakresie 

zbliżonym do przedmiotu zamówienia (wartość co najmniej 2 miliony zł) z podaniem ich 

zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami, czy roboty te zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 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;  

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;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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) 

-kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót 

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.3) ZMIANA UMOWY 



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających. W razie wystąpienia uciążliwych warunków 

atmosferycznych i pozyskania dodatkowych środków finansowych dopuszcza się zwiększenie 

wartości umów i ilości wykonywanych usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.tos.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Rozwoju 

Powiatu - Referat Zamówień Publicznych i Przetargów, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św., pokój 214, II piętro budynku. 

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

14.03.2014 godzina 10:45, miejsce: Wydział Rozwoju Powiatu - Referat Zamówień Publicznych i 

Przetargów, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec 

Św., pokój 214, II piętro budynku. 

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 
 
 
 
 
 
data: 27.02.2014 rok 
 
 
 
 
      ………………………………………………… 
       Podpis dwóch członków Zarządu 


