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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

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.strony.wp.pl/wp/pzd2044 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu JNI 30002825 

przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu JNI 30002825 

przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku. Opis wykonywanych robót (zakres i sposób 

wykonania) : W ramach przebudowy mostu wraz z dojazdami przewiduje się wykonanie 

następującego zakresu robót: - Rozebranie: - poręczy mostowych, - prefabrykowanych zabudów 

chodnikowych na obiekcie oraz chodników na dojazdach i gzymsów skrzydełek przyczółków, - 

nawierzchni jezdni wraz z izolacją płyty pomostu, - wyposażenia około obiektowego na stożkach 

skarp nasypu przy przyczółkach. - Pogrubienie płyty pomostu o 8 m z zespoleniem nowego betonu 

z istniejącą płytą pomostu. - Wykonanie płyt najazdowych na styku dojazdów z przyczółkami. - 

Wykonanie izolacji płyty pomostu z pap termozgrzewalnych. - Wbudowanie krawężników 

kamiennych oraz wykonanie nowych obustronnych zabudów chodnikowych z poszerzeniem pod 
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lokalizację ścieżki rowerowej na lewej zabudowie chodnikowej. Poszerzenie mostu wykonane 

będzie na samodzielnej konstrukcji nośnej, opartej na dodatkowej podporze środkowej i na 

poszerzonych podporach skrajnych. - Podwyższenie gzymsów na skrzydełkach przyczółków. - 

Wykonanie dodatkowych 4 studni odwodnieniowych, zlokalizowanych bezpośrednio za mostem, 

przewidzianych do zbierania wody opadowej z mostu, z odprowadzeniem jej do rzeki po 

wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach substancji oleistych i ropopochodnych. - 

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z dylatacjami nad podporami. - Montaż balustrad i barier. 

- Wykonanie wszelkich niezbędnych napraw konstrukcji podpór mostu oraz spodu płyty pomostu z 

wykonaniem powłok ochronnych z farb na widocznych powierzchniach betonowych. - Wykonanie 

regulacji i umocnienia koryta rzeki na długości 20 m w górę rzeki od osi podłużnej mostu i na 

długości ok. 3,00 m w dół rzeki, do styku z istniejącym umocnieniem koryta rzeki płytami 

żelbetowymi, daje to łączna długość umocnienia 30,00 m. - Wykonanie umocnienia skarp stożków 

nasypu przy przyczółkach z drobnowymiarowych elementów betonowych. - Przebudowa sieci 

energetycznej niskiego napięcia - oświetlenie - sieć zostanie przebudowana na długości mostu z 

przemieszeniem jej poza obrys poszerzonego mostu, - Wymiana rury przy instalacji gazowej 

długości mostu, z zainstalowaniem zasuw poza obrysem mostu, - Wymiana odcinka rury instalacji 

wodociągowej na długości mostu, pomiędzy skrajnymi zasuwami i wykonane zostanie nowe 

ocieplenie rury, - Rozbiórka elementów ulicy i chodników, - Ustawienie krawężnika betonowego 

15x30 przy krawędzi jezdni, ustawienie obrzeży betonowych 8x30 przy chodniku, wykonanie opaski 

z kostki betonowej, - Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szer. 9,50 (4 cm + 4 

cm), - Budowa chodnika po prawej stronie o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 2,00 m, - 

Budowa ciągu pieszo - rowerowego po lewej stronie o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 3,00 

m, - Wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, - Regulacja pionowa wpustów ulicznych, 

- Obsianie trawą i pielęgnacja terenów nieutwardzonych, Materiały z rozbiórki stanowią własność 

zamawiającego i należy je składować na terenie Bazy Obwodu Drogowego nr 1 w Płońsku przy 

ulicy Płockiej 101. Odległość od placu budowy - do 1 km. UWAGA: Roboty drogowe - elementy ulic 

- związane m.in. z wykonaniem chodników, ścieżek rowerowych oraz opasek zostały ograniczone 

do zakresu pokazanego nas rys. nr 1 Widok z góry w części mostowej projektu budowlanego. W 

związku z tym ograniczeniu uległy również roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, 

podbudowy, roboty wykończeniowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ograniczeniu uległy 

roboty związane z wykonaniem zjazdów. Do wykonania jest 1 zjazd w km 0+201. Roboty związane 

z wykonaniem nawierzchni będą prowadzone na całym przebudowywanym odcinku ulicy. W zakres 

robót nie wchodzą zatoki parkingowe. Wszystkie powyższe zmiany zostały ujęte w załączonym do 

SIWZ przedmiarze robót drogi + mosty oraz formularzu ofertowym drogi + mosty . Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej 



wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ. Zaleca się 

aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich 

zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, 

które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu. W czasie trwania 

robót budowlanych na Placu Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu Wykonawca 

będzie organizował comiesięczne Rady Budowy w celu zweryfikowania postępu robót oraz 

omówienia problemów związanych z realizacją robót. W ciągu 5 dni od dnia, w którym odbyła się 

Rada Budowy, Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, protokół z odbytej Rady 

Budowy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.22.11.11-3, 

45.23.31.20-6, 45.22.33.00-9, 45.23.31.62-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.13.00-8, 

45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.23.12.21-0. 

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: 28.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: : Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium: a) 

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) b) Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - 

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Grupa Bankowa 

Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 c) z dopiskiem 

na przelewie: Wadium w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku d) Zamawiający 



zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający 

wniesienie wadium został załączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został 

złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. e) Z treści gwarancji/poręczenia winno 

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie 

związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. f) Wykonawca, który nie 

wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z 

postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. g) Okoliczności i zasady zwrotu 

wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy określa Pzp. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada zarejestrowaną 

działalność gospodarczą. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie lub 

przebudowie mostu dwuprzęsłowego o konstrukcji żelbetowej klasy B lub wyższej o 

wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 

00/100 groszy) z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 

dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada kadrę techniczną o 

następujących kwalifikacjach i doświadczeniu posiadającą uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) lub wymagane innymi 



przepisami dokumenty wymagane do wykonywania czynności w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi w specjalnościach: a. mostowej, b. drogowej, c. instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, d. instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e. instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, lub odpowiadające uprawnienia budowlane 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim 

stażem na stanowisku kierownika budowy/robót dla branży mostowej oraz drogowej, z co 

najmniej 3 letnim stażem na stanowisku kierownika budowy/robót dla pozostałych branż 

(w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane) oraz posiadającymi aktualne zaświadczenia o 

członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki finansowe na 

rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion 

pięćset tysięcy złotych, 00/100 groszy), 

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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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; 



 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 ubezpieczenia 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 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 zasoby 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

1. Wypełniony formularz Oferta wykonawcy. 2. Oświadczenie, że Wykonawca użyje 

materiały do wbudowania dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania jakościowe 

określone w art. 4 Ustawy z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (oświadczenie 

złożone w Ofercie wykonawcy) 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Oświadczenie o wyrażeniu 

zgody na termin płatności 30 dni od daty odbiorów częściowych i końcowego (po 

dostarczeniu faktury). 5. Zaparafowany wzór umowy. 6. Pełnomocnictwo zgodnie art. 23 

ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy. 7. 

Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z 

postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz Oferta wykonawcy. 2. Oświadczenie, że Wykonawca użyje materiały do 

wbudowania dopuszczone do obrotu i spełniające wymagania jakościowe określone w art. 4 

Ustawy z dnia 16.04.2004r. - o wyrobach budowlanych (oświadczenie złożone w Ofercie 

wykonawcy) 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na termin płatności 

30 dni od daty odbiorów częściowych i końcowego (po dostarczeniu faktury). 5. Zaparafowany wzór 

umowy. 6. Pełnomocnictwo zgodnie art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o 

udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy. 7. Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych 

dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez 

osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 

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.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 

Zamawiający na podstawie art. 144 dopuści zmianę umowy dotyczącą przedmiotu lub umówionego 

terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) z powodu istotnych braków lub 

błędów w dokumentacji projektowej, polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami 

prawa, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

zamawiającego, c) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach, d) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, e) w przypadku 

ustawowych zmian przepisów podatkowych mających wpływ na cenę 2. Wykonawca zobowiązany 

jest do terminowego regulowania płatności w stosunku do swoich podwykonawców. 3. Wykonawca 

wraz z protokołem odbioru końcowego i fakturą ostatnią-rozliczeniową całości zrealizowanego 

przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu potwierdzenia ostatecznego, 

kompletnego rozliczenia należności ze wszystkimi podwykonawcami. 4. Niespełnienie powyższego 

warunku skutkować będzie wstrzymaniem płatności z tytułu ostatecznego rozliczenia z 

Wykonawcą. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien 

poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w Dzienniku Budowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://www.pzd-plonsk.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 

Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk , ul. Płocka 101 Pokój nr 6. 

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

ofert: 18.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 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 

 


