
        Płock, dnia 05.05.2016 roku
WZP.271.2.52/1.2016/DR   

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO KWOTY PONIŻEJ

STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EURO.

  

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

Płock zaprasza do składania ofert w trybie  w przetargu na realizację zamówienia pn:

„Remont podłogi wraz z wymianą instalacji elektrycznej sali gimnastycznej Zespołu

Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 w Płocku”.  

I.  Szczegółowe informacje  dotyczące  zamówienia  zawiera  opis  przedmiotu  zamówienia-

załącznik nr 4 oraz wzór umowy- załącznik nr 5. 

II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty stanowiącej załącznik nr

1, do  której  należy,  w  przypadku  reprezentowania  oferenta  przez  pełnomocnika,  załączyć

pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę.  Załączone do oferty pełnomocnictwo

winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

III. Wykonawca obowiązany jest spełniać następujące warunki udziału w przetargu:

1.  Wykonawca musi wykazać, że  posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania

zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,

a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie  co  najmniej:  jedno

zamówienie  polegające  na  ułożeniu nowej  lub  remoncie posadzki  z  deszczułek

lakierowanych o powierzchni łącznej 160 m2; 

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

dysponuje co najmniej:

a) jedną  osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej – kierownik budowy; oraz

b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i

elektroenergetycznych –  kierownik branży elektrycznej, która pełniła funkcję kierownika

budowy  lub  robót  na  co  najmniej  jednej  robocie  przy  realizacji  wewnętrznych instalacji

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Uwaga!

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może w celu wykazania spełniania w/w warunków

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów.  



IV. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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- Załącznik nr 3

2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia- zawarte w Załączniku nr 3

3.  Wykaz  wykonanych  robót,  w  okresie  ostatnich  pięciu lat  przed  upływem  terminu

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

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i podmiotów,  na  rzecz  których  usługi

zostały wykonane, oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie-

Załącznik nr 2.

4. Dowód wniesienia wadium

4.1. Wykonawca  przystępując  do  przetargu  zobowiązany  jest  wnieść  wadium w wysokości

3.000,00 zł do upływu terminu składania ofert.

4.2. Wadium można wnieść 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 200 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z

2007 r. Nr 41, poz. 278, z późn. zm.).

4.3.  Wadium wnoszone  w pieniądzu wpłaca  się  przelewem na  rachunek bankowy- Urząd

Miasta Płocka, Oddział Finansowo-Księgowy, PKO Bank Polski S.A. Nr  85 1020 3974 0000

5002 0177 9982 – kopię dowodu wpłaty należy załączyć do oferty.

4.4. Oferta jest  skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli  pieniądze znajdują się na

koncie Zamawiającego w terminie/godzina/ składania ofert.

5.  Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z  odsetkami,  jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta

została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

Brak wniesienia wadium spowoduje  wykluczenie  wykonawcy,  a  co za tym idzie  odrzucenie

oferty. 

V. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w wysokości  10% ceny



ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie  może  być  wniesione  według  wyboru  Wykonawcy  w  jednej  lub  kilku

następujących formach:

- pieniądzu,

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

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 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. Z

2007 r. Nr 41, poz. 278, z późn. zm.).

3. Zabezpieczenie  wnoszone  w  pieniądzu  Wykonawca  wpłaca  przelewem  na  rachunek

bankowy:  Urząd Miasta  Płocka,  Oddział  Finansowo-Księgowy,  PKO Bank Polski  S.A.  Nr  85

1020 3974 0000 5002 0177 9982.

4. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wybierze

gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga, aby treść gwarancji zawierała

postanowienia, z których wynikać będzie, że:

1).  Gwarancja  będzie  nieodwołalna  i  bezwarunkowa  oraz  płatna  na  pierwsze  żądanie,  do

określonej kwoty stanowiącej zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji zobowiązania

Wykonawcy w przypadku niewykonania lub  nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w

tym z tytułu kar umownych oraz w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez

Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, w tym

z tytułu kar umownych.

2). Gwarant wypłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji bez konieczności przedstawiania przez

Zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Zamawiającego wypłaty danej

kwoty pieniężnej do wysokości gwarancji;

3)  Gwarant  nie  będzie  żądał  przedstawienia  przez  Zamawiającego  pisemnego  wezwania

Wykonawcy do zapłaty kwoty przedstawionej Gwarantowi do wypłaty;

4).  Żadna  zmiana,  uzupełnienie  lub  modyfikacja  postanowień  umowy w żaden sposób nie

będzie podstawą do zwolnienia Gwaranta od odpowiedzialności w ramach udzielonej gwarancji,

co  również  oznacza,  że Gwarant  nie  będzie  zadał  powiadomienia go o tego typu zmianie,

uzupełnieniu lub modyfikacji;

5) Gwarancja będzie ważna w terminie 36 miesięcy.

VI. Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie robót budowlanych- 27.06.2016 r.

- zakończenie robót budowlanych wraz ze zgłoszeniem odbioru- do 12.08.2016 r.    

VII. Kryterium oceny ofert – najniższa cena. 

VIII. Gwarancja na roboty budowlane – 36 miesięcy.

IX. 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 12 maja 2016

roku do godz. 12:30. Decydującą jest data wpływu do siedziby Zamawiającego. 

Ofertę  należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie   zaadresowanej  na   Zamawiającego  oraz

oznaczyć:

        Oferta  na:  „„Remont  podłogi  wraz  z  wymianą  instalacji  elektrycznej  sali

gimnastycznej  Zespołu  Szkół  Budowlanych  Nr  1,  ul.  Prezydenta  Ignacego

Mościckiego 4 w Płocku”.  

                     Nie otwierać przed 12 maja 2016 r. do godz. 12.30

X. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń

lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy

czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, których oferta jest najkorzystniejsza. Brak

uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.

XI.  W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską, Zamawiający wzywa go do złożenia

wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta jest najko-

rzystniejsza. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące po-

woduje odrzucenie oferty.

XII.  Oferent  jest  związany  ofertą  przez  30  dni.  Zawarcie  umowy  następuje  z  chwilą

jej podpisania.

XIII. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

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

zamknięcia przetargu  bez wyboru którejkolwiek z ofert.

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

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

pisemna.

XVI.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie maja przepisy ko-

deksu cywilnego.

XVII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia

Krzysztof Laskowski – Referat Remontów, tel. (24) 367-16-62

b) w zakresie spraw formalnych

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

                                           

W załączeniu:
Załącznik nr 1 - Formularz Oferty 
Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych robót
Załącznik nr 3 - Wykaz osób biorących udział w zamówieniu
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 5 - Wzór umowy



Załącznik nr 6 - Przedmiar robót branża budowlana
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót branża elektryczna
Załącznik Nr 8 – Rysunek, zakres robót elektrycznych 
Załącznik Nr 9 – Rysunek, TG
Załącznik Nr 10 – Schemat „Rs”
Załącznik Nr 11- rzut sali gimnastycznej
Załącznik Nr 12 – Rysunek linii boisk

Dagmara Bednarska
Dyrektor

Wydziału Zamówień Publicznych 



                       Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

                                    
Przedmiot zamówienia

   Remont podłogi wraz z wymianą instalacji

elektrycznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół

Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Ignacego

Mościckiego 4 w Płocku.

Zamawiający
Gmina-Miasto Płock

pl. Stary Rynek 1 , 09-400 Płock 

Wykonawca 

(Nazwa, adres, telefon, KRS,NIP)

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

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

(cyfrowo) 

Termin realizacji Rozpoczęcie robót budowlanych- 27.06.2016 r. 
Zakończenie robót budowlanych- 12.08.2016 r.

Gwarancja na roboty budowlane  36 miesięcy

Termin związania ofertą 30 dni

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
2.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
na  warunkach  określonych  we  wzorze  umowy  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego. 

data: ..................................                              Podpis:
                                                                       (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
                                                                                                               



Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT 

Dot. zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na : „Remont podłogi wraz z
wymianą instalacji elektrycznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1,
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 w Płocku”.

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

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

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

Wykaz  robót  budowlanych,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełnienia  warunku  wiedzy  i  doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.   

L.p.
Przedmiot zamówienia 

(miejsce realizacji, zakres,
szczegółowy opis, itp)*

Wartość robót
(brutto)

Dzień, m-c  i rok
zakończenia
zamówienia 

Zamawiający

* informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego –  w  pkt III
ogłoszenia. 

Do wykazu  Wykonawca załącza  dowody dotyczące  najważniejszych  robót,  określające,  czy roboty  te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone (dowodem jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia- inne dokumenty). 

Dnia ..................................                ...............................................................
             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )



Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

Dot. zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na : „Remont podłogi wraz z
wymianą instalacji elektrycznej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1,
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 w Płocku”.

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

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

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

L.p. Nazwisko i imię
Proponowana rola w
realizacji zamówienia

Rodzaj i nr
uprawnień/kwalifikacji

potwierdzających spełnienie
wymagań*

* należy wpisać dokładną
specjalność wynikającą z
posiadanych uprawnień

budowlanych (tzn. podać dokładną
treść zapisaną w decyzji). 

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe

Informacja o
podstawie do
dysponowania

osobami
(np. umowa o

pracę, umowa o
dzieło itp.)

kierownik

budowy

kierownik branży

elektrycznej

Oświadczam,  iż  osoby  wskazane  w  wykazie  posiadają  wymagane  przez  Zamawiającego
uprawnienia. 

Dnia ..................................                ...............................................................
             ( podpis i pieczęć osoby uprawnionej )


	Przedmiot zamówienia
	Zamawiający
	Wykonawca
	Cena oferowana brutto
	Termin realizacji
	Gwarancja na roboty budowlane
	Termin związania ofertą


