
  

Płońsk: Wykonanie dokumentacji projektowej na Przebudowę dróg 

powiatowych: Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice odc. przez 

m. Olszyny Nr 3041W Joniec - Sochocin odc. od km 10+450 do km 12+729 

oraz droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn odc. od km 0+008 do km 6+516 

Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 Nr 

3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120 

Numer ogłoszenia: 75282 - 2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. 

mazowieckie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd2044.webpark.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji 

projektowej na Przebudowę dróg powiatowych: Nr 3070W Kamienica - Olszyny - 

Przyborowice odc. przez m. Olszyny Nr 3041W Joniec - Sochocin odc. od km 10+450 do 

km 12+729 oraz droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn odc. od km 0+008 do km 6+516 Nr 

3052W Wrońska - Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 Nr 3073W Kroczewo - 

Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

obejmuje: Zadanie I Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice odc. przez m. Olszyny długości 

ok. 1,3 km w zakresie: - przebudowa istniejącej nawierzchni, - chodniki - odwodnienie - 

zjazdy W większości należy przyjąć przekrój pół uliczny Zadanie II Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 3041W Joniec - Sochocin 

odc. od km 10+450 do km 12+729 oraz droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn odc. od km 

0+008 do km 6+516 o długości łącznej ok. 8,787 km w zakresie: - przebudowa istniejącej 

nawierzchni, - chodniki - odwodnienie - zjazdy Przekrój szlakowy i uliczny. Zadanie III 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3052W 

Wrońska - Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 długości ok. 1,26 km w zakresie: - 

zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej, - odwodnienie - zjazdy Należy przyjąć przekrój 

szlakowy Zadanie IV Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120 

długości ok. 1,430 km - zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej, - odwodnienie - zjazdy 



Należy przyjąć przekrój szlakowy Zakres opracowań dokumentacji projektowej: 1) Mapa do 

celów projektowych - wg potrzeb projektowania 2) Projekt budowlany (wraz ze stałą 

organizacją ruchu) przebudowy drogi z załączeniem niezbędnych dokumentów, uzgodnień 

(ZUD, zarządcy dróg i inne) 5 egz. 3) Przedmiar robót dla wszystkich branż 5 egz. 4) 

Kosztorysy inwestorskie w 2 egz. 5) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i 

odbioru robót przewidzianych do wykonania w opracowaniu projektowym w 1 egz. 

Dokumentację projektową opracować należy w pięciu egzemplarzach wersji papierowej 

oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej na nośnikach cyfrowych. Zarchiwizowana na 

płycie cd-r dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia musi być 

tożsama z wersją papierową. Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji 

elektronicznej z opracowaniem pisemnym ( papierowym ). Wykonawca dokumentacji 

projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo 

budowlane z 7 lipca 1994r z późniejszymi zmianami, oraz aktami wykonawczymi do ustawy 

zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych i 

technologicznych a w szczególności : 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 1999r Nr 43 poz. 430 ). 2. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r Nr 63 poz. 735 ). 3. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. z 2004 r Nr 202 poz. 2072 

). 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno- użytkowym ( Dz.U.z 2004r Nr 130 poz. 1389 ). Wspólny Słownik Zamówień 

(CPV): 71.32.00.00-7. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Prawa autorskie 1. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji, 

będącej przedmiotem umowy na następujących polach eksploatacji: 1) Wprowadzenie do 

obrotu. 2) Utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dostępnymi technikami. 3) Najem. 4) 

Dzierżawa. 5) Powielenie. 6) Publiczne odtworzenie i udostępnianie. 2. W ramach 

przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 

dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych 

i ilościowych: 1) Użytkować opracowania projektowe na własny użytek, dla potrzeb 

ustawowych i statutowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg, w tym w szczególności 

przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie innym 

Wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 

projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień 

publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym Wykonawcom 

jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych oraz stronom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 2) Wykorzystywać opracowania projektowe lub 

ich dowolną część do prezentacji. 3) Wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do 

pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk 

komputerowych jednostek podległych. 4) Zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich 

części dowolną techniką. 3. Zamawiający zobowiązuje się do nie zbywania opracowań 

projektowych ani ich dowolnych części oraz nie usuwania oznaczeń określających autora. 4. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji nastąpi z datą przekazania 

wszystkich nośników, na których składniki dokumentacji zostały utrwalone. 5. Wraz z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dokumentacji architektonicznej 



Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których 

dokumentacja została utrwalona. 6. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja stanowiąca 

przedmiot umowy nie będzie naruszała żadnych praw osób trzecich. W przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia. 7. Wykonawca, wraz z 

powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania 

osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich, o których 

mowa, powyżej, następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie 

przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym 

polu eksploatacji, oraz za zależne prawa autorskie. Odbiór dokumentacji Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego. Za termin 

wykonania umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego z odbioru 

końcowego. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo odbiorczego przedmiotu 

zamówienia - oświadczenie Wykonawcy o poprawności i kompletności wykonania 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z 

należytą starannością, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami 

umowy. Wymagane jest dokonanie wizji obiektu stanowiącego przedmiot opracowania.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

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

 

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

30.07.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - to w tym okresie, zrealizował(zakończył) minimum 1 zadanie obejmujące 

wykonanie projektu budowlanego drogi klasy minimum Z długości min.500m Ocena 

spełniania ww. warunku określonego dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z 

formułą spełnia / nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o - Wykonawca musi wykazać projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do 

projektowania obejmujące specjalność drogową wymagane przepisami ustawy Prawo 

budowlane, który musi być jednocześnie członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Ocena spełniania ww. warunku określonego dla wykonawców będzie 

dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o - wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności Ocena spełniania ww. warunku określonego dla 

wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

 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  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego 

zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 

wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność 

kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

 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  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 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  

 nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 III.4.3.2) 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

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 
Okoliczności i Warunki na jakich Zamawiający zamierza dokonywać zmian zawartej 

Umowy: - wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje, powodujące zmiany 

w projekcie poprzez zmianę (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia o okres niezbędny 

na stosowne przeprojektowanie, - pozostających w związku z koniecznością realizacji 

postulatów osób trzecich nieuwzględnionych na etapie podpisania umowy, a ze względów 

społecznych koniecznych do spełnienia poprzez stosowną (technicznie uzasadnioną) zmianę 

terminu wykonania umowy. - wynikających ze zmian w ustawodawstwie mających wpływ 

na wykonanie oraz wycenę przedmiotu umowy poprzez dostosowanie treści umowy do 

obligatoryjnych uregulowań zmienionych przepisów, - zaistnienia siły wyższej to jest 

zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu 

nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości 

jego zobowiązań, poprzez przedłużenie terminu wykonania zobowiązania o czas trwania siły 

wyższej lub zawieszenia umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące 

zdarzenia: - wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; - terroryzm, 

rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; - skutki zastosowania amunicji 

wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą 

być spowodowane użyciem ich przez wykonawcę; - klęski żywiołowe, jak huragany, 

powodzie, trzęsienie ziemi; - inne wydarzenia losowe - ponadprzeciętnego czasu trwania 

procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy 

Wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu wykonania umowy o czas o którym mowa 

wyżej. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzedzonej 

pisemnym udokumentowanym wnioskiem Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów § 14 

umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pzd2044.webpark.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 

Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk ul. Płocka 101 pok. nr 4 Opłata za wersję papierową. 



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

ofert: 25.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg 09 - 100 Płońsk ul. 

Płocka 101 Sekretariat. 

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: Zadanie I Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice odc. przez m. Olszyny 

długości ok. 1,3 km. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - 

Olszyny - Przyborowice odc. przez m. Olszyny długości ok. 1,3 km w zakresie: - 

przebudowa istniejącej nawierzchni, - chodniki - odwodnienie - zjazdy W większości 

należy przyjąć przekrój pół uliczny. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

dróg powiatowych Nr 3041W Joniec - Sochocin odc. od km 10+450 do km 12+729 oraz 

droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn odc. od km 0+008 do km 6+516 o długości łącznej 

ok. 8,787 km. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 3041W Joniec - 

Sochocin odc. od km 10+450 do km 12+729 oraz droga Nr 3036W Sochocin - Malużyn 

odc. od km 0+008 do km 6+516 o długości łącznej ok. 8,787 km w zakresie: - 

przebudowa istniejącej nawierzchni, - chodniki - odwodnienie - zjazdy Przekrój szlakowy 

i uliczny.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 

długości ok. 1,26 km. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3052W Wrońska - 

Omięciny - Joniec od km 1+340 do km 2+600 długości ok. 1,26 km w zakresie: - 

zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej, - odwodnienie - zjazdy Należy przyjąć 

przekrój szlakowy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo - Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120 

długości ok. 1,430 km. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 

dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 3073W Kroczewo - 

Wojny - Wilamy odc. od km 3+690 do km 5+120 długości ok. 1,430 km - 

zaprojektowanie nawierzchni bitumicznej, - odwodnienie - zjazdy Należy przyjąć 

przekrój szlakowy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.07.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


