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Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości 
poniżej 30 000 euro

ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza

do  składania  ofert  w  przetargu  na  realizację  zamówienia  pn:  Pełnienie  nadzoru

inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  realizowanymi  w  ramach  zadania

inwestycyjnego pn. : Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km

1+779 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą”. 

I.  Szczegółowe informacje  dotyczące zamówienia zawierają  opis  przedmiotu zamówienia

oraz projekt umowy– w załączeniu

II. Wymagania stawiane wykonawcy:

1 Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

a) 1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  inżynieryjna

hydrotechniczna* lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,  które zostały

wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących  przepisów w tym zakresie  –  koordynator,

inspektor nadzoru branży  inżynieryjna hydrotechniczna,  posiadającą co najmniej 5-letnie

doświadczenie w  nadzorowaniu  lub  pełnieniu  funkcji  kierownika  budowy/robót,  i  w  tym

okresie pełnił funkcję inspektora nadzoru albo kierownika budowy/robót budowlanych  na co

najmniej jednej budowie, przebudowie lub odbudowie obiektów inżynierii hydrotechnicznej. 

b)  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w

zakresie  sieci, instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń* - inspektor nadzoru branży sanitarnej,

posiadającą co najmniej  3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub pełnieniu funkcji

kierownika budowy/robót.

c)  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w

zakresie sieci instalacji  i  urządzeń telekomunikacyjnych* - inspektor nadzoru branży

telekomunikacyjnej, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub

pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót.



UWAGA! 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. ( Dz. U. z

2008r. Nr 63 poz. 394) oraz w rozumieniu art. 20a ust.1 ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 ze

zmianami).

*zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom,  które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III. Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty- Załącznik nr 1

2. Wykaz osób - Załącznik nr 2

3. Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio

z załączonych dokumentów.  Załączone do oferty pełnomocnictwo  winno być w formie

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Dokumenty  są  składane  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  

z  oryginałem  przez  wykonawcę  (z  wyjątkiem  pełnomocnictwa  –  oryginał  lub  kopia

poświadczona notarialnie). 

IV. Kryterium oceny ofert- najniższa cena

V. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Płocka,  pl.  Stary Rynek 1 –

Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 1  (wejście od ul. Zduńskiej 3), do dnia  19 czerwca

2015 roku do godziny 10:00. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć:

Oferta  na  „Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi
realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. : Przebudowa rowu Mała
Rosica  na  odcinku  od  km  1+380  do  km  1+779  w  Płocku  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą”. 

Nie otwierać przed dniem 19.06.2015 do godz. 10:00

VI.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wezwania  oferenta  do  uzupełnienia  brakujących

dokumentów, przy czym uzupełnienie oferty nie może dotyczyć ceny ofertowej. W przypadku

zaoferowania równych cen w ofertach,  Zamawiający  dopuszcza możliwość przeprowadzenia

aukcji pomiędzy oferentami oferującymi te same ceny.  

VII.  Oferent   jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zawarcie  umowy następuję  z  chwilą  jej

podpisania. 



VIII.  Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź

zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

IX. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem

formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy czym do złożenia oferty wymagana jest forma

pisemna. 

X. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu

cywilnego. 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

− Rafał Krajenta  – Biuro Inwestycji Strategicznych , tel. (24) 367-16-41.
− Agata Turalska -  Biuro Inwestycji Strategicznych , tel. (24) 367-16-41

− Dominika Rucińska – Wydział Zamówień Publicznych,  tel. (24) 367-15-77.

W załączeniu przekazujemy:
1. Formularz oferty- załącznik nr 1.
2. Wykaz osób – załącznik nr 2. 
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3. 
4. Wzór umowy - załącznik nr 4. 

Uwaga: zakres nadzoru inwestorskiego nie obejmuje robót dot. rozbiórki i odtworzenia nawierzchni 
drogowej, poniżej wykazana dokumentacja w zakresie tych robót jest przekazana wykonawcy, tylko w 
celu poglądowym:

TOM I – Projekt zagospodarowania terenu.
TOM II – Dokumentacja badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.
TOM III– Projekt Budowlany i Wykonawczy - branża wodno – melioracyjna.
TOM IV – Projekt Budowlany i Wykonawczy - przebudowa przepustu w ciągu ul. Grabówka.
TOM V – Projekt Budowlany i Wykonawczy - przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z przydrożnego 

rowu.
TOM VI –Projekt Budowlany i Wykonawczy – przebudowa kolidującego odcinka wodociągu ø 110 PE.
TOM VII – Projekt Budowlany i Wykonawczy – przebudowa sieci telefonicznej kolidującej z projektowaną przebudową 

rowu.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Drogowych.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Melioracyjnych.

Dagmara Bednarska
Dyrektor 

Wydziału Zamówień Publicznych



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

                                    
Przedmiot zamówienia

„Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami

budowlanymi  realizowanymi  w  ramach  zadania

inwestycyjnego pn. : Przebudowa rowu Mała Rosica na

odcinku od km 1+380 do km 1+779 w Płocku wraz z

niezbędną infrastrukturą”. 

Zamawiający Gmina-Miasto Płock
Pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 
(Nazwa, adres) 

E-mail …................................@.........................................

Cena oferowana brutto
.......................................... zł 

Termin realizacji Zgodnie ze wzorem umowy § 3

Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz  zdobyliśmy  konieczne

informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy,  że  zobowiązujemy  się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do  zawarcia  umowy  na

warunkach wymienionych we „Wzorze umowy” w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

data ..................................        ...............................................................

         ( podpis i pieczęć osób uprawnionych)



Załącznik nr 2

WYKAZ OSÓB  

Dot.  przetargu  pisemnego o  wartości  poniżej  30  000  euro na:  „Pełnienie  nadzoru
inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  realizowanymi  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pn. : Przebudowa rowu Mała Rosica na odcinku od km 1+380 do km
1+779 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą ”. 

Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................

Adres Wykonawcy ........................................................................................................

Numer tel./fax  ............................................................................................................

L.
p.

Nazwisko i
imię

Proponowana rola w
realizacji zamówienia Wykształcenie

Doświadczenie i
kwalifikacje zawodowe

potwierdzające
spełnienie wymagań lata

doświadczenia
zawodowego 

Informację o
podstawie do
dysponiowani

a osobami
(np. Umowa o
pracę, umowa
o dzieło itp.)

koordynator, inspektor
nadzoru branży

inżynieryjna
hydrotechniczna

inspektor nadzoru
branży sanitarnej

inspektor nadzoru
branży

telekomunikacyjnej

Oświadczam,  iż  osoby  wskazane  w  wykazie  posiadają  wymagane  przez  Zamawiającego

uprawnienia.

data ..................................        ...............................................................

         ( podpis i pieczęć osób uprawnionych)
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