
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8,
42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała –etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI W PŁOCKU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610395236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 17

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kajkowska@pgoplock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgoplock.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8,
42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara Biała –etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce140555-7736-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020597/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22 07:25
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.pgoplock.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pgoplock.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej . 2) Zamawiający
wyznacza następującą osobę do kontaktu z wykonawcami: Pani Elżbieta Kwestarz tel. 504943223. 3)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”. 4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5) Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.6) Za datę przekazania
oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7)
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu magazynowania odpadów, surowców i
produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 – Kobierniki, gmina Stara
Biała – etap II w ramach zadania pn. :„Plac magazynowania odpadów, surowców i produktów w
Zakładzie w Kobiernikach”.Pełna nazwa zamówienia to: Wykonanie placu magazynowania
odpadów, surowców i produktów na działkach nr 42/7, 42/8, 42/9, 42/11, 43/3 w obrębie 12 –
Kobierniki, gmina Stara Biała – etap II w ramach zadania pn.: „Plac magazynowania odpadów,
surowców i produktów”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający wymaga:1) aby wykonawca wykonał nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie co najmniej:jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie
placu magazynowego lub składowego szczelnego o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m22)
aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osobę odpowiedzialną za
realizacje roboty budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń* – kierownik budowy,
Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 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 o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w
rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;2)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.3) jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa pkt 1) dotyczy robót
budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie
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wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów.2) W przypadku złożenia oferty wspólnej –
pełnomocnictwo udzielone liderowi.3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia: składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy- Załącznik 5.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.2. Wadium
można wnieść w:13- pieniądzu,- gwarancjach bankowych,- gwarancjach ubezpieczeniowych,-
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020
r. poz. 299)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) Oferta wspólna musi
spełniać wymagania:a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – składane
na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa:- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)lub- pełnomocnik (umocowany do
składania oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawców osobno.b) oświadczenie o
niepodleganiu wykluczenia składa:- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (na oddzielnym formularzu)lub- pełnomocnik (umocowany do składania
oświadczeń wiedzy) w imieniu każdego z wykonawcówosobno.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej Umowy w przypadkach wymienionych w
następujących przepisach ustawy PZP:1) art. 455 ust. 1 pkt 3) - w razie powierzenia Wykonawcy
dodatkowych robót wymienionych w § 6 ust. 6 – 8 niniejszej Umowy, których nie uwzględniono w
podstawowym zakresie Przedmiotu zamówienia, o ile po zawarciu niniejszej Umowy stały się
one niezbędne dla Zamawiającego, przy czym zostały łącznie spełnione następujące warunki:
zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz zmiana wykonawcy spowodowałaby
istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a ponadto wzrost
wartości zamówienia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 2) art. 455 ust. 1 pkt 4) – w razie konieczności
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dokonania zmian Umowy, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, ponadto zmiany nie powodują modyfikacji ogólnego charakteru Umowy a
ewentualny wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50%
wartości określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 3) art. 455 ust. 1 pkt 1 przy czym
Zamawiający określa następujący rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowień niniejszej
Umowy, w szczególności jej zmiany odnoszących się do następujących wypadkach: a)
wynagrodzenia (wartości umowy) – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,a) terminu
wykonania Przedmiotu zamówienia w przypadku zlecenia wykonania robót, o których mowa w §
6 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy, b) terminu wykonania Przedmiotu zamówienia – w przypadku
wystąpienia działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu zamówienia w
umówionym terminie, przez które przyjmuje się w szczególności: - wystąpienie niekorzystnych
warunków atmosferycznych, w sposób obiektywny uniemożliwiających prowadzenie prac i robót
budowlanych, przy czym wówczas termin ich wykonania przedłużony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót i - jeśli
dotyczy – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody uniemożliwiającej ich prowadzenie,
powstałej w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, z zastrzeżeniem, że fakt
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o których
mowa powyżej, musi być zgłoszony Zamawiającemu na piśmie,- terminu wykonania Przedmiotu
zamówienia w przypadku opóźnień związanych z działaniem organów administracji publicznej, w
szczególności związanych z oczekiwaniem na wydanie potrzebnych dla wykonania Przedmiotu
zamówienia decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. tj. aktów o charakterze administracyjnym,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-07 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Cd zmian do umowy:- terminu wykonania - dotyczących wpisania lub zmiany zakresu
podwykonawstwa w przypadku, gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany
podwykonawców w zakresie zgodnym ze SWZ, umową,- terminu wykonania Przedmiotu
zamówienia w przypadku restrykcji i ograniczeń lub innych podobnych decyzji obowiązujących
i/lub wprowadzanych przez właściwe władze publiczne w związku ze stanem epidemii,
wywołujących negatywne skutki na terenie związanym z wykonywaniem Przedmiotu
zamówienia,- inne zdarzenia siły wyższej tj. działania wojenne, akty terroryzmu, skażenia, klęski
żywiołowej (huragany, powodzie, trzęsienia ziemi), niepokoje społeczne, strajki, okupacje terenu
budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawców, c) terminu
wykonania Przedmiotu umowy w przypadku opóźnienia się Zamawiającego w realizacji jego
obowiązków określonych w Umowie, przy czym okoliczności związane z opóźnieniem zostaną
zgłoszone Wykonawcy w formie pisemnej. 4) art. 455 ust. 2 – w przypadku zmian Umowy, jeśli
ich łączna wartość jest mniejsza niż ustalone progi unijne oraz będzie niższa niż 15 % wartości
określonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, a zmiany nie spowodują zmiany ogólnego charakteru
niniejszej Umowy.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00020597/01 z dnia 2021-03-22

2021-03-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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