
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia  08.09.2015 r. 

 
ZP.271.1.4.2015 
                                              

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/14/GNPP/15 w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie  
art. 11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych na „Opracowanie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka” 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
                                               o wyborze oferty  
 
 
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania.  
 
 

 
Nr 

oferty 

 
Nazw (firma) i  

adres wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto 
(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia 
warunków 

udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

 
Kryterium 1  
Oferowana 

cena 
całkowita 

brutto  
Ranga 97 % 

 

Kryterium 2 
Termin 

wykonania 
studium 

Ranga 3 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria oceny 
ofert 

1 

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Miast        

i Osiedli  
„TEREN” Sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 56 lok. 5 
90-105 Łódź 

 

116.850,00 

Wykonawca nie 
spełnia warunków 

udziału w 
postępowaniu, 
Oferta podlega 

odrzuceniu 

Nie dotyczy Nie dotyczy Wykluczony 

2 

BUDPLAN Sp.z o.o. 
ul. Kordeckiego 20 
04-327 Warszawa 

 

114.880,77 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie podlega 
odrzuceniu 

97,00 pkt 3,00 pkt  100,0000 pkt 

3 

GARD 
Pracownia Urbanistyczno-

Architektoniczna  
mgr inż. arch. Anna 

Woźnicka 
ul. Traktorowa 43 lok 2 

91-117 Łódź 
 

138.990,00 
 

Wykonawca 
spełnia warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie podlega 
odrzuceniu 

80,17 pkt 2,54 pkt 82,71 pkt 
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Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie kryteriów podanych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykluczono z postępowania Wykonawcę Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i 
Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień „Z 
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie 
wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” 
 

Wykonawca złożył swoją ofertę do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany był przedstawić dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z 
dyspozycją art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie 
warunków udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1.  
Wykonawca w złożonej ofercie przedłożył kserokopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej seria TPP nr 35088798 wystawionej przez PZU S.A., obejmującej swoim zakresem 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą 
tj. PKD 71.12 „Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne”.  
Zatem Zamawiający w ramach art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał 
Spółkę pismem z dnia 20 sierpnia 2015 roku do uzupełnienia powyższego dokumentu. Celem 
instytucji uzupełnienia jest uzyskanie oferty poprawionej pod względem załączenia 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wymogiem 
Zamawiającego było, aby dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia swoim zakresem obejmował przedmiot postępowania, w którym Wykonawca bierze 
udział czyli usługi architektoniczne i urbanistyczne.  
Wykonawca mógł złożyć oświadczenie wydane przez Ubezpieczyciela wskazujące w swojej 
treści, iż przedłożoną przez Wykonawcę polisą objęte są również usługi określone  
w zamówieniu publicznym, wskazując na rodzaj działalności poprzez odpowiedni kod PKD. 

 
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przedstawił wyjaśnienie 

odnośnie wpisanego w przedstawionej polisie kodu działalności gospodarczej powołując się na 
zmianę przepisów prawa w tym zakresie. Na potwierdzenie zajmowanego stanowiska 
Wykonawca przedstawił zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON z 2008 roku,  a 
także fragment Tabeli 1 „Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007” stanowiący załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD). Z treści przedłożonych dokumentów wynika, iż kod PKD z 2004 roku o 
symbolu 74.20A „Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
technologicznego” został w 2007 roku podzielony na dwa kody o symbolu PKD 71.11Z 
„Działalność w zakresie architektury” i  PKD 71.12Z „Działalność w zakresie inżynierii  i 
związane z nią doradztwo techniczne”. Wykonawca, zgodnie z dyspozycją Ustawodawcy 
zobowiązany był do dokonania zmiany dotychczasowej klasyfikacji w dokumentach 
rejestrujących działalność gospodarczą. Wykonawca dla swojej działalności wybrał PKD  o 
symbolu 71.12Z, które zgodnie z kluczem powiązań obejmuje wyłącznie działalność w zakresie 
projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego i doradztwa inżynieryjnego. I 
na taką działalność Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

Jednak zgodnie z wyjaśnieniami PKD-2007 zawartymi w przywołanym przez 
Wykonawcę rozporządzeniu Rady Ministrów PKD o symbolu 71.12 Z obejmuje wyłącznie: 

1. projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich  
w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów  
i systemów) i doradztwo związane z: 

a) maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi, 
b) projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki  

i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, 
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c) projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii 
chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz 
projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie 
nadzoru budowlanego, 

d) projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając 
doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego, 

2. opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, 
sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp., 

3. projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych, 
4. wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, 
5. wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji: 

a) wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi,  
b) wykonywanie pomiarów hydrologicznych, 
c) opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map 

tematycznych, w tym ortofotomap. 
W związku z powyższym złożone w drodze uzupełnienia dokumenty nie potwierdzają,  

że przedstawiona przez Wykonawcę polisa potwierdza, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, gdyż przedmiotem zamówienia są usługi projektowania urbanistycznego i 
architektonicznego, a nie usługi projektowania inżynierskiego, opracowywanie projektów w 
zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń 
czy projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych, a także  wykonywanie pomiarów 
geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych oraz wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym 
dla potrzeb ewidencji.  

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zobowiązany jest zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 
19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane dysponować dokumentem 
potwierdzającym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  
 
Mając na uwadze, iż Ustawodawca wskazał literalnie w aktach prawa jakich dokumentów 
może wymagać Zamawiajacy od Wykonawców, dokumenty przedłożone przez Wykonawcę nie 
potwierdzają warunku udziału w postępowaniu. Przepis art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przewiduje obligatoryjne wykluczenie z udziału w postępowaniu 
Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych Komisja Przetargowa wnosi o  wykluczenie  Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu.  
 
 
 
Odrzucono z postępowania ofertę nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych „Ofertę Wykonawcy wkluczonego uznaję się za odrzuconą”  
 
Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, gdyż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu jakim jest 
posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym zgodnie ze stanowiskiem Ustawodawcy 
ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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2 oferty spełniają  wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: 
 

 
BUDPLAN Sp. z o.o. 

ul. Kickiego 26B lok. 10 
04-390 Warszawa 

 
 
 
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 
 
 

                                 Burmistrz Miasta Milanówka 
                             /-/ 

                             mgr inż. Wiesława Kwiatkowska  
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr 0051/266/15 od 09.09.2015 roku do 14.09.2015 roku (5 dni) 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


