
Płock: Remont nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka 

Numer ogłoszenia: 99327 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg , ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock, woj. 

mazowieckie, tel. (0-24) 364 01 20, faks (0-24) 367 19 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd-plock.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni ulic na 

terenie miasta Płocka. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia o 

wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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

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



 

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

30.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: wadium- 10.000,00 zł 

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 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Warunek zostanie 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe 

niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizował (zakończył) w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 2 roboty 

budowlane, polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze 

publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 

roku) na terenie miasta o powierzchni min. 500 m2 każda oraz b) 1 robotę 

budowlaną w zakresie układania siatek wzmacniających nawierzchnię 

bitumiczną na powierzchni min. 500 m2. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony jeżeli wykonawca wykonał ww. roboty budowlane w ramach 

jednego, dwóch lub trzech zamówień (umów). 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawca musi 

wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj. dysponuje co 

najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy i 

jednocześnie kierownika robót drogowych. Osoba ta musi posiadać 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane 

odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych tj. m. in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 



r. oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów. 

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; 

 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 do 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 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; 

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.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) 

1) dowód wniesienia wadium 2) upoważnienie osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli nie 

wynika ono bezpośrednio z załączonych dokumentów 3) pełnomocnictwo udzielone liderowi 

- w przypadku składania oferty wspólnej. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - gwarancja jakości - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

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 

Zmiany określone we wzorze umowy dział IV SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.mzd-plock.eu 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 

Zarząd Dróg w Płocku, Biuro Podawcze ul. Bielska 9/11 09 - 400 Płock. 

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

ofert: 20.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Miejski Zarząd Dróg w Płocku, Biuro Podawcze 

ul. Bielska 9/11 09 - 400 Płock Otwarcie ofert odbędzie się o godz. 10:10 w pokoju 107.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 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.. 

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 

 
 


