
Radom: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 

Numer ogłoszenia: 71322 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu , ul. Graniczna 

24, 26-600 Radom, woj. mazowieckie, tel. 48 3655801 w. 231, faks 48 38 15 061. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd-radom.finn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg 

powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu. Zamówienie podzielone zostało na dwie części: Część 

1 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Przytyk, Wolanów, Zakrzew; 

Kowala, Wierzbica, miasto i gmina Iłża, Część 2 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych na 

terenie gmin:Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, gmina i miasta Pionki, gmina i 

miasto Skaryszew. W ramach każdej z części należy wykonać: - profilowanie nawierzchni 

gruntowych - uzupełnienie ubytków nawierzchni gruntowych materiałem kamiennym, - 

ścinkę poboczy, - odtworzenie lub oczyszczenie rowów, - oczyszczenie przepustów pod 

drogami o średnicy od Ø 400 do Ø 800, - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z 

wykonaniem koryta, - regulację wysokościową wpustów ulicznych żeliwnych, - remont 

przepustów pod drogami o średnicy od Ø 400 do Ø 600, - regulację wysokościową 

przepustów pod zjazdami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Tom II Opis 

przedmiotu zamówienia.Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w 

zamówienia podane zostało w kosztorysach ofertowych.Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość: - ograniczenia zakresu robót przewidzianego w kosztorysie ofertowym. 

Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za zaniechany 

zakres robót, - zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego do 

rzeczywistych potrzeb ustalonych w oparciu o prowadzone na bieżąco przeglądy stanu dróg 

powiatowych i wynikające stąd potrzeby, z zastrzeżeniem że nie zostanie przekroczona 

całkowita wartość przedmiotu umowy wynikająca z oferty - dla danej części zamówienia. W 

ramach robót wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym należy: - wykonać wszelkie prace 

pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez 



Wykonawcę robót ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace wynikające ze specyfikacji 

technicznej, projektu umowy, - wykonać, zatwierdzić i wprowadzić projekt organizacji ruchu 

na czas prowadzenia poszczególnych asortymentów robót. Uwaga: Jeżeli przy opisie 

przedmiotu zamówienia, SST wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub 

pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, 

aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji 

zamówienia materiałów, urządzeń itp. równoważnych nie gorszych niż wskazane.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

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

16.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany 

wnieść wadium: w wysokości - na część 1 - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), - 

na część 2 - 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na 

podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w ciągu roku roboty 

związane z utrzymaniem dróg w zakres których wchodziło wykonanie między 



innymi: profilowania nawierzchni gruntowych, ścinki poboczy, odtworzenia 

lub czyszczenia rowów, oczyszczenia lub remontu przepustów, utwardzenia 

poboczy kruszywem łamanym, a wartość tych robót w ramach zawartych 

umów/umowy nie była niższa niż 60.000 zł.). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na 

podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje 

potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (SST). W szczególności wymaga się, żeby Wykonawca 

dysponował co najmniej n/w sprzętem: a) równiarka - 1 szt. b) koparka - 1 szt. 

c) walec - 1 szt. d) ubijak lub płyta wibracyjna do zagęszczania - 1 szt. e) 

przewoźny zbiornik na wodę - 1 szt. Wykonawca może także wymienić 

alternatywne porównywalne technicznie narzędzia i urządzenia proponowane 

przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji. Z 

uwagi na to, że prace remontowe mają się odbywać w tym samym terminie, 

Wykonawcy składający oferty na część 1 i część 2 zamówienia muszą 

udokumentować, że spełniają postawione warunki dla każdej części 

oddzielnie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona sprawdzenia oceny spełnienia tego warunku na 

podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje osobami 

legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do 

stanowisk jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie 

kandydata na stanowisko Kierownika robót w specjalności drogowej min. 1 

osoba. Osoba wskazana na stanowisko Kierownika robót winna posiadać 

uprawnienia budowlane (wymagane prawem budowlanym) do kierowania 

robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Z 

uwagi na to, że roboty budowlane mają się odbywać w tym samym terminie, 

Wykonawcy składający oferty na więcej niż 1 część zamówienia muszą 

udokumentować, że dysponują osobami posiadającymi w/w uprawnienia dla 

każdej części oddzielnie. 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 

 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, 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 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania 

zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie korzystał z ich 

potencjału technicznego (Formularz 3.4. do SIWZ ) 2.Pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku gdy 

Wykonawca wykaże, że będzie korzystał z ich potencjału ( Formularz 3.7. do SIWZ). 

3.Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem identyfikacji osób 

fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Pełnomocnictwo (Formularz 3.8. do 

SIWZ) 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://pzd-radom.finn.pl - zakładka Zamówienia publiczne 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 

Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 26-600 Radom, ul. Graniczna 24, pokój 107. 

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

ofert: 07.03.2013 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu 

26-600 Radom, ul. Graniczna 24, pokój 104 - KANCELARIA. 



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: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Przytyk, 

Wolanów, Zakrzew; Kowala, Wierzbica, miasto i gmina Iłża,. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach 

zamówienia należy wykonać - profilowanie nawierzchni gruntowych - uzupełnienie 

ubytków nawierzchni gruntowych materiałem kamiennym, - ścinkę poboczy, - 

odtworzenie lub oczyszczenie rowów, - oczyszczenie przepustów pod drogami o 

średnicy od Ø 400 do Ø 800, - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z 

wykonaniem koryta, - regulację wysokościową wpustów ulicznych żeliwnych, - 

remont przepustów pod drogami o średnicy od Ø 400 do Ø 600, - regulację 

wysokościową przepustów pod zjazdami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Tom II SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia.Zestawienie robót planowanych 

do wykonania w ramach w/w zamówienia podane zostało w kosztorysie ofertowym 

Formularz 2.1. do SIWZ.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: Gózd, 

Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, gmina i miasta Pionki, gmina i miasto Skaryszew.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach 

zamówienia należy wykonać: - profilowanie nawierzchni gruntowych - uzupełnienie 

ubytków nawierzchni gruntowych materiałem kamiennym, - ścinkę poboczy, - 

odtworzenie lub oczyszczenie rowów, - oczyszczenie przepustów pod drogami o 

średnicy od Ø 400 do Ø 800, - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z 

wykonaniem koryta, - regulację wysokościową wpustów ulicznych żeliwnych, - 

remont przepustów pod drogami o średnicy od Ø 400 do Ø 600, - regulację 

wysokościową przepustów pod zjazdami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera Tom II SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia. Zestawienie robót planowanych 

do wykonania w ramach w/w zamówienia podane zostało w kosztorysie ofertowych 

Formularz 2.2. do SIWZ. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 16.12.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

Radom, dnia 19.02.2013 rok 


