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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359884-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Oznakowanie drogowe
2014/S 203-359884

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
Osoba do kontaktów: Monika Więcek
09-400 Płock
POLSKA
Tel.:  +48 243670138
E-mail: monika.wiecek@mzd-plock.eu
Faks:  +48 243671910
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzd-plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2015 -
2017

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Kod NUTS PL121

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359884-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:monika.wiecek@mzd-plock.eu
www.mzd-plock.eu
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie konserwacji i bieżącego utrzymania oznakowania
poziomego i pionowego ulic miasta Płocka w latach 2015 – 2017

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34922100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał (wykonał lub nadal wykonuje) przez
okres minimum 12 miesięcy z zachowaniem ciągłości co najmniej:
a) jedno zadanie polegające na konserwacji i/lub bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego na drogach
publicznych o wartości minimum 200 000 zł brutto.
b) jedno zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu oznakowania poziomego na drogach publicznych o
wartości 200 000 zł brutto.
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Wykonawca może wykazać spełnienie w/w warunku w ramach jednego zadania (łącznie ppkt a i b) lub każde
zadanie osobno.
Wykonawca może wykazać spełnienie w/w warunku w ramach realizowanych (niezakończonych) świadczeń
okresowych lub ciągłych.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
4. W przypadku posiłkowania się przez Wykonawcę innym podmiotem, warunek określony w ust. 1 pkt 2)
spełnia w całości (ppkt a + ppkt b) albo sam Wykonawca albo sam podmiot na którego zasobach polega
Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza łącznego spełniania w/w warunku przez Wykonawcę i inny
podmiot.
5. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
to:
1) warunek określony w ust. 1 pkt 2) spełnia co najmniej jeden z partnerów składających ofertę wspólną,
2) każdy z partnerów oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – warunek określony w ust. 3.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów, o których mowa w Rozdziale 9 SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy (Rozdział 9 SIWZ).
1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy:
1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 – oryginał lub
kopia poświadczona notarialnie.
W przypadku składania oferty wspólnej, w/w oświadczenie, składają wszyscy partnerzy podpisując się na
jednym formularzu lub ustanowiony pełnomocnik (lider) w imieniu wszystkich (w nagłówku oświadczenia należy
wpisać nazwę wykonawcy tj. konsorcjum, spółki cywilnej itp.).
2) Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane – Załącznik nr 4, oraz
załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za główne
usługi, dla których należy przedstawić dowody uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełnienia warunku z
Rozdziału 8 ust. 1 pkt 2 SIWZ. Zamawiający nie wymaga przedstawienia w wykazie usług niewykonanych lub
wykonanych nienależycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej;
- w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym w
pkt 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa
powyżej;
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W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z
poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi
były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
Zamawiającemu.
Jeżeli załączony Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług – załącznik nr 4 będzie potwierdzać
wartość tych usług w walucie innej niż PLN, wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego
kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień
Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez wykonawcę wartości w
walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg. kursu średniego NBP na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3) w przypadku, wykonawców powołujących się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając, w tym celu, pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w oryginale lub
kopi poświadczonej notarialnie.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw podwykonawców – w formularzu OFERTA (Załącznik
nr 1 – pkt. 3), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda
dokumentów dotyczących, w szczególności:
zakresu dostępu wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga do ust. 1 w Rozdziale 9 SIWZ.
Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych ust. 1 lub złożenie dokumentu zawierającego błędy, z
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3,
2) 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
ofert.
Odpis z rejestru, o którym mowa w pkt 2 może być złożony w formie, o której mowa w art. 4 ust. 4 aa ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem 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 ofert.
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4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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 ofert.
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwagi do ust. 2 w Rozdziale 9 SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1
składa oddzielnie każdy z partnerów lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
każdego z partnerów osobno.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z partnerów musi oddzielnie złożyć
dokumenty wymienione w pkt 2-7.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a) ppkt 2) - 4) i ppkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
nie zalega z uiszczeniem 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 – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) ppkt 5) i 7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
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miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem – z terminem wystawienia odpowiednim dla tych dokumentów.
Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
wykonawców powołujących się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, przez wykonawcę lub te podmioty.
Brak w/w dokumentu, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy, spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
1) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacje o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w/w informację bądź listę podmiotów,
składa oddzielnie każdy z partnerów lub pełnomocnik umocowany do składania oświadczeń wiedzy w imieniu
każdego z partnerów osobno.
Z postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50,
poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o
udzielnie zamówienia.
Brak w/w dokumentu, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3d ustawy, spowoduje wykluczenie wykonawcy z
postępowania.
4. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawcy:
1) dowód wniesienia wadium
Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna należy załączyć do oferty w formie oryginału.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności w jakich
Zamawiający może je zatrzymać, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Poza tym z powyższego
dokumentu musi wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny,
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od
daty składania ofert.
Brak wniesienia wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy.
2) upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie wynika ono bezpośrednio z załączonych
dokumentów – załączone upoważnienie musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
3) pełnomocnictwo udzielone liderowi – w przypadku składania oferty wspólnej (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie).
Brak dokumentu, o którym mowa w pkt 2 i 3, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy, spowoduje odrzucenie
oferty.
4) Kosztorys Ofertowy – wypełniony przez wykonawcę bez dokonywania w jego treści zmian.
Brak dokumentu, o którym mowa w pkt 4 spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
1) W przypadku złożenia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości kopii
jakiegoś dokumentu, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
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3) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ,
winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.
4) Dokumenty składające się na ofertę (określone w Rozdziale 9 SIWZ) mogą być złożone w oryginale lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, chyba że wymagana jest forma poświadczenia notariusza
za zgodność z oryginałem.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
6) Podpisanie oferty i oświadczenia za zgodność z oryginałem winny być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub parafa wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument
lub poświadczającej kopię).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MZD.NZ.391.21.2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.11.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
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Data: 28.11.2014 - 10:10
Miejscowość:
Płock

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp. do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Administratorem danych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, 09 – 400 Płock.
Dane zawarte w umowie przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy. Mają Państwo prawo dostępu
do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć
niezbędne do realizacji zawartej umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2014


