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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Smigielska
Tel.:  +48 243640138
E-mail: sekretariat@mzd-plock.eu 
Faks:  +48 243671910
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzd-plock.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzd-plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
"Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku” w ramach Rozwoju zrównoważonej mobilności
miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku” w ramach
Rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II. Projekt współfinansowany
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jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście
na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1
„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres inwestycji obejmuje:
- rozbudowę alei Jana Kilińskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Stanisława Jachowicza do skrzyżowania z
ul. Warszawską, ul. Norbertańską i ul. Mostową,
- rozbudowę ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską, ul. Norbertańską i al. Jana Kilińskiego
do mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego,
- rozbudowę ul. Kolejowej od mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego do ronda inż. Jana Marka Lajourdie,
- przebudowę al. Stanisława Jachowicza i al. Józefa Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 11
Listopada do skrzyżowania z ul. Otolińską.
W ramach zamówienia Wykonawca zaprojektuje, uzyska niezbędne decyzje (w tym decyzje zamienne) w
zakresie określonym w SIWZ oraz zapewni nadzór autorski nad całością zadania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń
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powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 250.000,00 zł .

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał środki finansowe i/lub zdolność kredytową na kwotę nie
mniejsza niż 5.000.000,00 zł.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kursu w stosunku do walut obcych ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień, w którym przekazano ogłoszenia o zamówieniu do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.Na wezwanie
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej : jedną robotę budowlaną,
polegającą na budowie lub przebudowie drogi publicznej (w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia
21 marca 1985 roku) o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą (oświetlenie uliczne, sieć kanalizacji
deszczowej i/lub sanitarnej i/lub wodociągowej), o wartości minimum 12.000.000,00 złotych brutto.
(Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się ww. robotami budowlanymi
zrealizowanymi na podstawie jednej umowy, zlecenia, zamówienia).
b) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
ba) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń* w
specjalności inżynieryjnej drogowej (osoba będzie pełnić równocześnie funkcję kierownika budowy i kierownika
robót branży drogowej), posiadającą min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót drogowych.
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bb) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń*
w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
kanalizacyjnych i wodociągowych, posiadającą min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy
lub robót.
bc) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń*
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ,
posiadającą min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót
bd) 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, posiadającą min. 2 letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót
be) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń*,
bf) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń*,
bg) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń*,
bh) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zmawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji z wymienionych
powyżej.
*Uwaga:
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. 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 z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w rozumieniu art. 20 a
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa .
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kursu w stosunku do walut obcych ogłoszony
przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień, w którym przekazano ogłoszenia o zamówieniu do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt
2-6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w
umowie następujących istotnych zmian okreslonych w § 18 ust. 2 wzoru umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do
odszyfrowania ofert dostępnej na mini portalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający,:
1. na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2.wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do niego
podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
3. wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie: 1) art.24 ust. 5 pkt 1,
2) art. 24 ust. 5 pkt 2, 3) art. 24 ust. 5 pkt 4,
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
3)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4 :
1)ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,
2) ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) dokumenty, a których mowa w pkt 8 ppkt 1 i 2 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert,
4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 8 ppkt 1,2, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Pkt 3) stosuje się.
6. Inne dokumenty , które wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 1)Dowód wniesienia wadium – jeżeli zostało
wniesione w formie innej niż pieniężna,
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2)Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
3)W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
4)Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia - Załącznik nr 2 /jeżeli dotyczy/.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy
Pzp zobowiązany jest na wezwanie Zamaw. do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 4.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2019


