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Płońsk: Budowa chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 

3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin 

Numer ogłoszenia: 467446 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 

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.pzd-plonsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w m. 

Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - Kamienica - Goławin. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

chodnika w m. Zdunowo w ciągu drogi powiatowej Nr 3071W Załuski - Zdunowo - 

Kamienica - Goławin na odcinku od km 1+596 do km 1+905 o długości 309 m Zakres robót 

1. Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy liniowych robotach ziemnych od km 

1+596 do km 1+905 - 309m 2. Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie z 

transportem na odl. 30m - 34m3 3. Roboty ziemne wykonane koparkami o pojemności łyżki 

0,40m3 z dokopu (piasek), transport z odl. 5km - 170 m3 4. Formowanie nasypów 

mechanicznie w gruncie kat. III jak w poz.3- 170 m3 5. Mechaniczne zagęszczenie nasypów 

walcami w gruncie kat. III ze zwilżeniem wodą jak w poz. 2+3 34 + 170 = 204 m3 6. 

Plantowanie skarp wykopów w gruncie kat. III - 147 m3 7. Plantowanie skarp nasypów w 

gruncie kat. III - 276 m3 8. Wykonanie ścieków podchodnikowych km 1+754; 1+795; 

1+830; 1+870 - 6m 9. Wykonanie ścieku na skarpie z elem. prefabryk. na ławie z betonu 

grub. 10cm. Lokalizacja jak w poz. 8 - 8m 10. Wykonanie kompletnych studzienek 

ściekowych z rur betonowych o średnicy 50cm wg projektu zagospodarowania i profilu 

podłużnego - 4 szt 11. Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 15cm na ławie z 

pospółki grub. 10cm. Zasypanie wykopów pospółką i kruszywem łamanym 0-31,5mm grub. 

20 cm mechaniczne zagęszczenie. 7 + 7+7+7=28 m 12. Umocnienie skarp i dna rowu str.L 

prefabrykowanymi płytami ażurowymi 158x (0,6+0,4+0,6)=232x1,6=253 m2 13. Wywóz 

gruntu z wykopu pod studzienki i przykanaliki na odkład na odl. 2km z rozplantowaniem na 

odkładzie -studzienki ściekowe 4 x(3,14 x 0,25 x 0,25 x 1,90) = 4 x 0,37 = 1,49 

przykanaliki 28 x 1,20 x 0,60 = 20,16 20,16 + 1,49 = 21,65 m3 14. Ustawienie krawężnika 

betonowego ulicznego o wym. 15x30cm na ławie betonowej z oporem o wym. 10x25cm z 
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betonu klasy B-10 km 1+596 - 1+776 str. prawa km 1+747 - 1+898 str. lewa 180 + 151 = 

331 m 15. Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej grub. 

5cm km 1+596 - 1+776 str. prawa km 1+747 - 1+898 str. lewa 180 + 151 = 331 

331+(132zjazdy)=463 m 16. Wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej typu Holland 

grub. 6cm na podsypce piaskowej grub. 5cm km 1+596 - 1+776 str. prawa km 1+747 - 

1+898 str. lewa 180x1,5-40 + 151x1,5-40 = 230+186,5=416,5 - 417 m2 17. Wykonanie 

koryta pod zjazdami do posesji na głębokość 25cm z plantowaniem i zagęszczeniem. Grunt 

wbudowany obok zjazdu (opaska za chodnikiem) - 200m2 18. Wykonanie warstwy 

odsączającej z piasku grubości 10cm - 200 m2 19. Wykonanie podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm grubości 14cm - 200 m2 

20. Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej grub. 8cm koloru czerwonego typu 

Holland na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm - 200 m2 21. Wykonanie warstwy 

ścieralnej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego grub. 6cm o uziarnieniu 0/11 mm 

na przekopach pod przykanaliki oraz przy kratkach ściekowych wg normy PN-EN 13108-1 

5,5x4=22+4(kratki)=26 m2 22. Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 

40cm na zjazdach projektowanych i dojściach do posesji 48+15=63 m 23. Wykonanie 

ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych - 22 szt 24. 

Malowanie przejścia dla pieszych w km 1+749 linia P-4 4x5,5x0,24=5,28 - 5m2 25. 

Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych o 

średnicy 70mm. Tarcze znaków oklejone folią odblaskową. Znaki ustawić zgodnie z 

instrukcją- 2 szt Droga 3071W znajduje się na terenie Gminy Załuski, powiat płoński, 

województwo mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar 

robót b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót c) Dokumentacja 

projektowa 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki 

wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie 

robót budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i zgodnie ze sztuką 

inżynierską. Przetarg obejmuje specjalność według CPV: 45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie 

nawierzchni dróg dla pieszych 45.23.24.52-5 - Roboty odwadniające. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie nie 

przekraczającej 50% zamówienia podstawowego w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7, 45.23.24.52-5. 

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: 

27.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium Każda oferta musi być 

zabezpieczona wadium w wysokości: 4500 zł Słownie: cztery tysiące pięćset złotych 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 



Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: 

Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 

5161 0006 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: PZD.T-04.272.23.13 

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

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

zrealizował (zakończył) jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę chodnika 

o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania oraz 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. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla 

wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu 

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi obejmujące specjalność drogową wymagane przepisami ustawy Prawo 

budowlane. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie 

dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte 

w dokumentach i oświadczeniach 

 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 na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. Ocena 

spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana 

zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 

dokumentach i oświadczeniach 

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; 

 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: 

 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; 

 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; 

 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami.Część II SIWZ. b) Pełnomocnictwo 

zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia 

(tylko, jeśli dotyczy), c) Parafowany wzór umowy . Część III SIWZ. d) Upoważnienie do 

podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie 

zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w 

imieniu wykonawcy. UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba 

lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy. Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi 

przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z 

oryginałem. Załączane do oferty kopie dokumentów należy potwierdzać za zgodność z 

oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę przedkładanego dokumentu. 

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 
1) Okoliczności i warunki na jakich Zamawiający zamierza dokonywać zmian zawartej 

Umowy podczas realizacji inwestycji: a. Nie ujęte (nie zinwentaryzowane) uzbrojenie 

podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, poprzez 

zmianę terminu realizacji zamówienia o okres zatrzymania robót z tej przyczyny. b. 

Związane z zatrzymaniem robót przez urzędy Nadzoru Budowlanego, poprzez zmianę 

terminu realizacji zamówienia. c. Związane z odkryciem w gruncie przedmiotów 

niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak 

m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony Konserwatora 

Zabytków, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia. d. Związane z ewentualnymi 

pomyłkami i brakami w wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach 

robót, na podstawie, której realizowana jest inwestycja, co powoduje konieczność zlecenia 

robót dodatkowych lub uzupełniających lub zamiennych Wykonawcy (roboty projektowe i 

wykonawcze), poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia. e. Siła wyższa - jest to 

zdarzenie, 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. f. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, poprzez zmianę terminu 

realizacji zamówienia. g. W przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur 

administracyjnych, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia. h. Niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, poprzez zmianę terminu zamówienia 2) Zmiana umowy wymaga 

pod rygorem nieważności formy pisemnej poprzedzonej pisemnym udokumentowanym 

wnioskiem Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów § 12 umowy. 

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

warunków zamówienia: www.pzd-plonsk.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, pok. nr 4. 

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

ofert: 02.12.2013 godzina 09:00, 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 

 
 


