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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony 

 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.milanowek.pl 

 

Milanówek: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 34038 - 2016; data zamieszczenia: 16.02.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

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: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni 
gruntowej na terenie miasta Milanówka. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 
zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. remontach cząstkowych w nawierzchniach gruntowych 
i tłuczniowych: a. kruszywem betonowym o frakcji 16-63 mm z zagęszczeniem mechanicznym w liczbie 
2600 Mg; b. kruszywem łamanym kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym 4-31,5 mm w liczbie 2200 
Mg; c. destruktem asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym w liczbie 2700 Mg; d. mieszanką 
kruszywowo-ziemną udostępnioną przez Zamawiającego wraz z zagęszczeniem mechanicznym w liczbie 
ok. 1000 m3; 2. korytowaniu korony ulic w liczbie 1200 m3; 3. profilowaniu dróg gruntowych - 40 km; 4. 
oczyszczaniu rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp rowów - 500 m. 2. Pełny zakres 
przedmiotu zamówienia określony jest w: Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do 
SIWZ; Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
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II.1.5)  
 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % 

wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6. 
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: 20.12.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 
dnia 02.03.2016 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 12 000,00 zł. 
 
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 nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. - załącznik nr 1 do oferty. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do oferty 

należy dołączyć: Wykaz wykonanych robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu 
dróg o nawierzchni gruntowej o długości min. 10 km - w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem 
dowodów, że ww roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 2 do oferty. a. Zamawiający 
uzna za spełnienie tego kryterium przez Wykonawcę, który wykonał roboty remontowe lub 
naprawcze na jednej drodze lub kilku drogach o łącznej długości min. 10 km. b. W przypadku 
szerszego zakresu wykonanych prac od wskazanego powyżej należy wyraźnie wyodrębnić w 
wykazie zakres i długość wymaganej przez Zamawiającego roboty budowlanej. c. Jeżeli 
Wykonawca przedstawi w wykazie robotę, roboty budowlaną, budowalne o innym charakterze 
niż wskazana powyżej lub o łącznej długości mniejszej niż 10 km będzie to uznane przez 
Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który 
podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganych 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 powyższym warunkiem. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Dowodami, o których mowa powyżej są: a. 
poświadczenie wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane; b. oświadczenie 
Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia o których mowa w pkt. a. Wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej, w przypadku gdy Zamawiający jest 
podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. W razie 
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konieczności, szczególnie gdy wykaz robót budowlanych lub dowody potwierdzające czy roboty 
zostały wykonane należycie oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może 
zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o 
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 
 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć: Wykaz dysponowania co 
najmniej: a. samochodami z możliwością rozładunku bocznego (hydroburta) - 3 szt., b. 
równiarką drogową - 1 szt., c. walcami drogowym - 2 szt., d. koparko - ładowarkami - 2 szt., e. 
koparkami kołowymi - 2 szt., wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - 
załącznik nr 3 do oferty. Użyty sprzęt musi posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do 
ruchu drogowego - zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Zamawiający określił 
minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez 
Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu potencjału technicznego w 
zakresie ilościowym sprzętu i urządzeń 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. 
 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć: Wykaz dysponowania co najmniej: a. jedną 
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej; b. min. 3 osoby - kierowcy obsługujący samochody ciężarowe, posiadające 
uprawnienia do prowadzenia pojazdów silnikowych o ładowności zgodnie z DMC pojazdu; c. 
min. 1 osoba - operator równiarki drogowej, posiadająca uprawnienia określone w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych do obsługi walca drogowego; d. min. 2 osoby - operatorzy walców 
drogowych, posiadające uprawnienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 
września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych do obsługi 
równiarki; e. min. 2 osoby - operatorzy koparko-ładowarki, posiadające uprawnienia określone w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych do obsługi koparki; f. min. 2 osoby - operatorzy koparki kołowej, 
posiadające uprawnienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 
2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych do obsługi koparko-
ładowarki, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do oferty; Do przemieszczania się po drogach 
publicznych oprócz uprawnień określonych w ww. Rozporządzeniu, niezbędne jest posiadanie 
przez wymienione osoby uprawnień zgodnych z przepisami o ruchu drogowym. oraz g. 
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień z wykorzystaniem 
wzoru - załącznik nr 4 do oferty. Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące 
dysponowania personelem, Wykonawca powinien wykazać, iż dysponuje personelem w liczbie 
wskazanej przez Zamawiającego i zapewnić przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią 
liczbę osób personelu zapewniającą terminowe wykonanie zamówienia, w tym osoby mogące 
zastąpić personel w przypadku absencji pracowniczej. Zamawiający będzie oceniał spełnianie 
przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu personelu w zakresie 
kwalifikacji osób oraz liczby osób w nim wskazanych, w szczególności co do zgodności z 
wymienionymi 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. 
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• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć: a. 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, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. W przypadku ustalenia 
limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100.000,00 zł. 
Polisa musi być ważna opłacona na dzień składania ofert. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych w skutek rażącego 
niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców; Wykonawca będzie 
zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia ze wskazaną sumą ubezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy polisa OC nie będzie obejmowała swoim okresem 
ubezpieczenia całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia okresu ubezpieczenia i dostarczenia oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem właściwej polisy OC do Zamawiającego, w terminie do 3 dni 
kalendarzowych od wygaśnięcia polisy poprzedniej. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie 
warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, winien on 
przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
podmioty udostępniające są ubezpieczone delikt od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia obejmujące swoim zakresem 
odpowiedzialność za produkt i wykonaną robotę budowlaną, a także odpowiedzialność w 
stosunku do osób trzecich. b. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 200.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie 
warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, winien on 
przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dotyczącą 
tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez 
szczegółową weryfikację załączonych dokumentów w zakresie wskazanym w ww. warunku, w 
szczególności: a. co do zgodności informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z powyższym warunkiem, w jakiej wysokości Wykonawca posiada środki finansowe 
bądź zdolność kredytową, b. co do zgodności z zakresem i kwotą ubezpieczenia z 
wymienionymi w powyższym warunku, c. czy z załączonego dokumentu polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie wynika, że został opłacony - jeżeli nie, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód opłacenia ubezpieczenia. 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. 
 

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;  
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• 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;  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• 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;  

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;  

• 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;  
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• 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 III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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;  

• 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;  

III.4.3.2) 

• 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.  

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) 
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Z zobowiązania lub innych 
dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w 
szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania 
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c. charakter stosunku, jaki 
będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d. zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli ofertę składa pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
w formie pisemnej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 
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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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 80  
• 2 - Czas reakcji - 20  

IV.2.2)  

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 
Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak również 
warunki takich zmian Zamawiający określił w Projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 
 
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: w Referacie Zamówień 
Publicznych Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, bud. A, I piętro. 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
02.03.2016 godzina 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. 
Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro. 
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupu. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy P.z.p., wykluczy z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający 
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o 
udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w 
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał 
się do ich naprawienia.. 
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 

 
 

       Burmistrz Miasta Milanówka  
                         /-/ 
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