
Starostwo Powiatowe w Częstochowie 
42 – 200 Częstochowa  ul. Sobieskiego  9 

 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na: 

 
„Budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych 

oraz przepustów we wsi  Lgota Mała i Teklinów gm. Kruszyna”. 
 
Opis przedmiotu zamówienia:  

Zadanie obejmuje roboty drogowe polegające na  usunięciu drzew, robotach 
ziemnych, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstw konstrukcyjnych 
podbudowy, dwukrotnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni tłuczniowej, oraz na 
przedłużeniu i wykonaniu przepustów, ścianek czołowych wraz z kompleksową obsługą 
geodezyjną.  
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Częstochowie: www.czestochowa.powiat.pl, www.powiat-
czestochowski.4bip.pl można ja odebrać bezpłatnie, osobiście w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (II piętro, pokój 229) lub pocztą 
elektroniczną. Wnioski o wydanie specyfikacji proszę przesyłać pod numer faksu  
034 322 91 11 lub e-mail: przetargi@czestochwa.powiat.pl. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa  w art. 
67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z postępowania na podstawie 
art.24, ust.1, ust. 2 i spełniający warunki art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 
11.000,00 zł na konto Zamawiającego. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi 
kryteriami:  najniższa ryczałtowa cena brutto za całość prac. 
Termin realizacji zamówienia (wymagalny) –  do 26 maja 2008r. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
Termin składania ofert upływa dnia 31 października 2007r. o godz. 1000. Otwarcie ofert 
nastąpi tego samego dnia o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego (sala nr 236, II piętro). 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, pokój 
101 ( I piętro ). 

Szczegółowe informacje są udzielane w Starostwie Powiatowym w Częstochowie,  
ul. Sobieskiego 9, tel. (034) 322 91 70, (034) 322 91 26. 
 
 
 
Częstochowa, 09.10.2007r. 
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