
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
 „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1336G Zakrzewo-Strzepcz-

Wejherowo poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 
Tłuczewo-Strzepcz w km 11+680 do 12+221 długości 0,541 km”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedziba w Pucku, 84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5, do kontaktów: Krystian 
Kaleta – sprawy ogłoszenia, Zdzisław Mrówka – sprawy techniczne tel. 0/58,774-32-80, fax 0/58 
774-32-93, e-mail: zdpuck@puck.pl, www.zd.puck.pl 

Adresy internetowe: zdpuck@puck.pl, krystian.kaleta@wp.pl

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zd.puck.pl

Adres profilu nabywcy (URL): 

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów 
(URL): 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak w pkt  I.1.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ----------------------

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Zarząd 
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku, 84-100 Puck, ul. 
Orzeszkowej 5, pok. 20

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja 
samorządowa; Ogólne usługi publiczne. 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających:  Nie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Opis 

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odnowa nawierzchni drogi 
powiatowej nr 1336G Zakrzewo-Strzepcz-Wejherowo poprzez wykonanie nowej 
nawierzchni na odcinku Tłuczewo-Strzepcz w km 11+680 do 12+221 długości 0,541 
km”

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub 
świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie. 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: droga powiatowa nr 1336G odcinek Tłuczewo-
Strzepcz

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 

1.4) Informacje na temat umowy ramowej: 

Czas trwania umowy ramowej: -------------

Wartość umowy ramowej: -------------------

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: ---------------------

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: 
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● skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

● wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym,

● wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

● frezowanie na zimno nawierzchni bitumicznej,

● ścinka i uzupełnienie poboczy.

1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

Wszystkie wskazane z nazwy urządzenia i materiały należy rozumieć jako określenie 
wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że 
zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20-7

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

2) Wielkość lub zakres zamówienia 

Całkowita wielkość lub zakres: jak w pkt. II 1.5

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni od daty podpisania umowy i przekazania 
placu budowy

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

III.1) Warunki dotyczące zamówienia 

Informacja na temat wadium: nie obowiązuje

2) Warunki udziału 

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy 
spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne 

Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane związane z realizacją dróg o 
nawierzchni bitumicznej  o wartości nie mniejszej niż   200.000 zł. każda. Dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.  Wykonawca winien mieć do 
dyspozycji min. 1 kierownika budowy legitymującego się posiadaniem ważnych uprawnień 
budowlanych w zakresie budowy dróg. Kierownik budowy winien posiadać aktualne na dzień 
składania ofert zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu 
Zawodowego /zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz.U. z 2001 r. nr 5 póz. 42 z późniejszymi zmianami/, 
winien posiadać doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych robót /charakterze, złożoności i 
wartości/ min. 4 lata doświadczenia w realizacji robót j.w., w tym 1 rok na stanowisku kierownika 
budowy lub robót. Wykonawca winien mieć do dyspozycji minimum następujący sprzęt: 



samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym w ilości umożliwiającej ciągłą pracę , 
układarki do układania mieszanek mineralno – asfaltowych o szerokości min. 4 m z elektronicznym 
sterowaniem grubości układanej warstwy – 1 szt., walce statyczne samojezdne - min. 2 szt., walec 
ogumiony 8-10 Mg – 1 szt., skrapiarka – 1 szt., szczotka mechaniczna – 1 szt., otaczarka – 1 szt., 
frezarki drogowe umożliwiające frezowanie na zimno – 1 szt.. Wykonawca winien posiadać własne 
zaplecze laboratoryjne lub mieć dostęp do usług laboratorium wyposażonego w sprzęt do 
przeprowadzenia badań w trakcie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Technicznych. Metoda oceny spełnia / nie spełnia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
Wykonawca winien posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, co najmniej na okres wykonywania zadania. Metoda oceny spełnia / nie spełnia

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na podstawie art. 
51 ust.1 Prawa zamówień publicznych zamawiający zaprosi 10 wykonawców, którzy spełniają 
wyżej wymienione warunki w postępowaniu i którzy potwierdzą ich spełnienie niżej 
wymienionymi dokumentami załączonymi do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu 
ograniczonym. Jeżeli liczba wykonawców spełniająca wyżej wymienione i potwierdzone warunki 
udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich 
wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba wykonawców spełniających wyżej 
wymienione i potwierdzone warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, zamawiający 
zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższą ocenę punktową za spełnienie 
warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający przyzna 100 punktów 
wykonawcy, który w wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
dniem wszczęcia niniejszego postępowania, wykaże się największą ilością wykonanych robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia. tj. roboty 
budowlane związane z realizacją dróg o nawierzchni bitumicznej  o wartości nie mniejszej niż 
200 000 zł. każda. W przypadku uzyskania przez kilku zamawiających takiej samej ilości robót 
decydować będzie wartość tych robót. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie liczba punktów 
uzyskana wg wzoru W=badana ilość robót/największa ilość robót x 100. Wszystkie roboty winny 
być potwierdzone przez zamawiających /referencje/.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców złożenia następujących 
dokumentów: 

●         wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

●        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

●        dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących 
ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 

●        dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień,  

●        aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 



miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

●        aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert 

●        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, 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 
ofert 

● oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
prawa zamówień publicznych.

Sposób oceny spełnia / nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 10

2) Kryteria oceny ofert 

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 100%

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

3) Informacje administracyjne 

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
--------------

Opłata: --------------

Warunki i sposób płatności: --------------

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: ---------------------

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 13.06.2007 r. godz. 
12.00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
oferty: polski. 

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

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 

2) Informacje dodatkowe: Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05.06.2007 r.




	Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

