
  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/223/13 od 12.08.2013 roku do 29.08.2013 roku (min. 14dni) 
 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.) dalej zwaną 
ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Przebudowa ulicy Zachodniej  
w Milanówku” 

  
OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  1122..0088..22001133  rrookkuu  nnuummeerr    

325794-2013 
 

 
ZZaammiieesszzcczzeenniiee  ooggłłoosszzeenniiaa:: obowiązkowe 

OOggłłoosszzeenniiee  ddoottyycczzyy:: zamówienia publicznego 

 
  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Gmina Milanówek  
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
REGON: 013269150; NIP: 5291799245; 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    
  
www.milanowek.pl 
 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 
Administracja samorządowa 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  
Roboty budowlane 
 

22..33  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::::  
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Zachodniej na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy 
Wielki Kąt w Milanówku – II etap.  

Prace polegają na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników ze zjazdami, krawężników. 
 
Zakres robót obejmuje: 
-roboty pomiarowe, 

-roboty rozbiórkowe (nawierzchnia bitumiczna, krawężniki betonowe, ławy pod krawężniki, podbudowa 

tłuczniowa) 

-roboty ziemne, 

-wykonanie podbudowy pod nawierzchnią z kruszywa łamanego warstwa dolna 17cm frakcji 31,5-63, 

warstwa górna 15cm frakcji 0-31-5, pod zjazdami 15cm frakcji 0-31,5 na 20cm warstwie 

odsączającej pod jezdnią i 10cm na zjazdach z pospółki, 

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna  4cm, warstwa wiążąca 6cm, 
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-wykonanie zjazdów z kostki betonowej 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4. 

grubości 5cm, 

-wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 6 cm koloru czerwonego na podsypce 

cementowo-piaskowej 1 : 4 grubości 5 cm i 15cm warstwie odsączającej, 

- ustawienie oporników betonowych  12 x 25cm na ławie betonowej z oporem. 

-ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej, 

- ustawienie oznakowania pionowego,   

-roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  

i gazowych oraz studni telefonicznych 

 
 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.  
 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- plan zagospodarowania, 
- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych  materiałów. 
- oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu ww. materiałów budowlanych 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 
 
Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi 
wykonania robót przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 
Załącznik nr 1 oraz w projekcie drogowym – Załącznik nr 2. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka 
ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu kołowym i pieszym związanych z 

prowadzonymi robotami na minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem robót w terenie. 
 
Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie  
i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 
 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca dokona wspólnych z Milanowskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku ul. Spacerowa 4 przeglądów stanu powierzchniowych 
elementów instalacji wod-kan przed i po zakończeniu prac. 
 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z projektem, obowiązującymi polskimi normami i 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 
realizacji robót. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.  

 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 
rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie 
Kierownik budowy. 
 
Na odcinku prowadzenia robót należy w sposób fachowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie 
drzewa.  
 
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie 
nowe i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym 
w STWiOR. 
 
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w 
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji (materiały równoważne). 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie biologiczne 
i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.   
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 

obejmuje całość kosztów robót i innych wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający przewiduje wypłatę należności za wykonane i odebrane roboty w dwóch etapach: 
Etap I: do wartości 210.000,00 zł w 2013 roku 
Etap II: pozostała część należności do końca I kwartału 2014 roku. 
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W przypadku pozyskania przez Gminę w 2013 roku środków finansowych pozwalających na 
uregulowanie pełnej należności wynikającej z zawartej umowy  Zamawiający dokona pełnej wypłaty 
zobowiązania w bieżącym roku.  
 
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.    
 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac  
w terenie w logo (nazwą) firmy. 

  

    
  22..55..  WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  
  
CPV 45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
       45 23 32 22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
        

 

  22..66.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj::  
 

nie 
 
 22..77.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 
  

nie 

  
 22..88.. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 

 
okres w dniach: 60 

 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  
FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  

 
 33..11.. wwaaddiiuumm:: 
 

IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  tteemmaatt  wwaaddiiuumm::  
 
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 PLN.  
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 29.08.2013 roku 
do godziny 1215 .  
 
Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w 
Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku  62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z 
dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Przebudowa ulicy Zachodniej  
w Milanówku”  lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na 
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć 
do oferty. 
 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy 
załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty 
został złożony w oddzielnej kopercie. 
 
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. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 

 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 
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33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      
                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   
               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy 
Pzp. 

 
33..33..22 wiedza i doświadczenie 

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
co najmniej 2 roboty w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych, rozpoczęte i zakończone przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz posiada dowody potwierdzające, że roboty 
te zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Jeżeli Wykonawca  przedstawi mniej niż 2 najważniejsze roboty wskazane powyżej będzie to uznane 
przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który 
podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji  i  rzetelności  wymaganego  dla  należytego 
wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia. 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu robót w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym w szczególności co do zgodności 

z wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 
33..33..33 potencjał techniczny 

 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy 
Pzp. 

 

33..33..44 osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami  posiadającymi 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) w zakresie 
kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń, oraz posiadającą aktualne 
zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego 

 
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące personelu. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji  i ilości osób w nim wskazanych w szczególności 
co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 

 
 
 
 



  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/223/13 od 12.08.2013 roku do 29.08.2013 roku (min. 14dni) 
 

 

33..33..55 sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie deliktowe 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego 
zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy zł). 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację załączonych dokumentów w zakresie wskazanym w ww. warunku,  w szczególności czy z 
załączonego dokumentu wynika , że został opłacony (jeżeli nie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dowód opłacenia ubezpieczenia), co do zgodności z zakresem ubezpieczenia objętym dokumentem z 
wymienionym w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona  
na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  

 

33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        
            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      
              uussttaawwyy  ::  

  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  
 

• Wykaz robót budowlanych wykonywanych 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 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 dla 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: 
 

• 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 wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia  
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33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    
                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
  

• 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 3.4.2.  

 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  
  
JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  
zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  
  

• 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;  



  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/223/13 od 12.08.2013 roku do 29.08.2013 roku (min. 14dni) 
 

33..44..33..22  
     

• 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.  

 
 

33..44..44    ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  tteejj  ssaammeejj  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj::  
 
 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

 

 4.PROCEDURA 
  4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
przetarg nieograniczony 
 

 4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 
Najniższa cena 
 

  44..33.. zzmmiiaannaa  uummoowwyy   

pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy:: 

DDooppuusszzcczzaallnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzmmiiaann  
 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 
przypadkach: 
 

a) Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa. 

b) W przypadku wystąpienia w czasie realizacji zamówienia okoliczności 

uniemożliwiających terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem istnieje  

możliwość wstrzymania prac do czasu usunięcia lub wyjaśnienia okoliczności 

uniemożliwiających wykonanie robót. 

c) W przypadku wystąpienia w czasie realizacji zamówienia niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających terminowe wykonanie robót budowlanych objętych 

zamówieniem.  

d) Z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia 

przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę. 

e) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

f) Z powodu 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, 

g) w przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość umowy ulegnie 

odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła. 
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O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego pisemnie. 

  
44..44..  IInnffoorrmmaaccjjee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  
  
44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  
wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
www.milanowek.pl.  

    
SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  
 
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Technicznej Obsługi Miasta w Urzędzie Miasta Milanówka  
ulica Spacerowa 4, Milanówek w godzinach pracy Urzędu  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddooppuusszzcczzeenniiee  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  
lluubb  ooffeerrtt::  

 
29.08.2013 roku,  godzina 1215 

 

MMiieejjssccee:: w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4, 

bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego. 

 
44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 

OOkkrreess  ww  ddnniiaacchh:: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.) 

 
 

44..44..1166.. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

 
 

 44..44..1177.. 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 

 
          Burmistrz Miasta Milanówka 

            z up. Zastępca Burmistrza Miasta 
          -/- 

          Ryszard Malinowski 
 


