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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.milanowek.pl 
 

Milanówek: Remont chodników na terenie miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 104808 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka , ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, 

tel. 022 7583061 w. 109, faks 022 7248039. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników na terenie miasta Milanówka. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w ilości 2000 m2 usytuowanych wzdłuż dróg gminnych. 

Długość chodników jest zmienna w zależności od potrzeb. Chodniki usytuowane są bezpośrednio lub pośrednio 

przy jezdni. Szerokość chodników winna wynosić od 1,5 m do 2,00 m. Nawierzchnia chodników wraz z 

elementami podbudowy i opornikiem 6x25x100 powinna być wykonana z zachowaniem spadków skierowanym 

w kierunku jezdni. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni chodnika złożona jest z następujących elementów: - 

warstwa odsączająca, podsypka piaskowo - żwirowa- gr. 10,0cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm 

- gr. 15,0cm; - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3,0cm; - kostka betonowa w kolorze czerwonym typu 

prostokąt - gr. 6,0cm. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni chodnika w miejscu usytuowania zjazdu złożona 

jest z następujących elementów: - warstwa odsączająca, podsypka piaskowo - żwirowa- gr. 10,0cm; - 

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - gr. 25,0cm; - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3,0cm; -

kostka betonowa w kolorze szarym typu behaton - gr. 8,0cm. Ustawienie oporników betonowych w ilości 1100 

m - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie oporników betonowych o wymiarach 6x25x100, - dowóz 

zakupionych oporników na remontowane odcinki chodników na terenie miasta Milanówek, rozładunek oraz 

ustawienie, - do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację zgodności wg PN-EN 1340:2005; PN-EN 

1340:2005/AC:2007, - należy dołączyć dokumenty jakościowe na podsypkę i beton. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1. 

http://www.milanowek.pl/
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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: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający w tym zakresie nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym wymagane jest wykazanie 

przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie wykonania minimum jednej roboty budowlanej w zakresie 

układania nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni min. 500 m2 w okresie ostatnich 5 lat przed 

wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu uznane zostanie za spełnione jeśli wykonawca przedłoży dokumenty, z 

których wynikać będzie wprost spełnienie warunku posiadania doświadczenia w zakresie układania kostki 

brukowej na powierzchni 500m2, a także: - rodzaj, w tym również wskazanie ilości m2 nawierzchni 

ułożonych z kostki brukowej, wartość, data i miejsce wykonania robót za pomocą załączonego wzoru 

wykazu robót czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone np. referencje lub protokoły odbioru 

końcowego bez usterek Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z 

powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
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przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem i narzędziami, niezbędnymi do realizacji 

zamówienia tj.: - 1 samochodem ciężarowym z wywrotem bocznym - hydroburtą - 1 małym walecem 

drogowy lub 2 zagęszczarki - 1 szt. 100 kg, 1 szt. 300 kg - 1 koparko - ładowarką Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunków w postępowaniu na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu narzędzi 

na podstawie którego Zamawiający dokona oceny i stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca musi 

wykazać, iż dysponuje narzędziami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiając w 

tym celu wykz, z którego wynikać będzie spełnienie w/w warunku. Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania: osobami do wykonania przedmiotu zamówienia tj. - 1 

brygadą brukarską - min. 4 osoby - 1 kierowcą obsługującym samochód ciężarowy o ładowności zgodnie z 

DMC pojazdu. - 1 operatorem koparko - ładowarki Zamawiający dokona oceny spełniania warunków w 

postępowaniu na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu osób na podstawie którego Zamawiający 

dokona oceny i stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje potencjałem 

kadrowym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiając w tym celu wykaz, z którego 

wynikać będzie spełnienie w/w warunków. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Strona 4 z 7 

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=104808&rok=20... 2014-03-27 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót wykonawca wykaże, że: a)posiada środki własne lub 

dostęp do kredytu w wysokości min. 50.000,00 zł, b)posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 100.000,00 zł Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunków w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 

wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których 

mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami;  

 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;  
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 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 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.  

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 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;  

 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;  

 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 
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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;  

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) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich 

w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie muszą wykazać, że: 1)Każdy z nich spełnia warunki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 2 Prawa 

zamówień publicznych oraz złożyć dokumenty o których mowa w części VI pkt. 1 ppkt. 1 lit. a i b niniejszej 

SIWZ. 2)Łącznie muszą wykazać spełnienie warunków określonych w części VI pkt. 2 ppkt 1-7 niniejszej 

SIWZ. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub 

więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda 

umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie 

publiczne. 

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 
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w 

niżej określonych sytuacjach: Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: 

1) zawieszenia robót przez Zamawiającego, 2) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 3) szczególnie 

niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 4) siły wyższej, klęski żywiołowej 5) 

jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać 

Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 6) 

niewypałów i niewybuchów, 7) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, 3.Jeżeli wystąpią 

zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie 

robót przez Zamawiającego, Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie 

powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem). Gdy 

zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna 

lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 

wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. Dopuszcza się zmianę umowy z 

uwagi na pojawienie się podwykonawców. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.milanowek.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Milanówka ul. 

Spacerowa 4 05-822 Milanówek. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2014 

godzina 10:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Miasta Milanówka ul. Spacerowa 4 05-822 

Milanówek. 

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 

 

 

 


