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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE  OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
 

na podstawie w art. 12a ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm) dalej zwaną ustawą Pzp 

informuje o zmianie ogłoszenia na: 

„„ Utrzymanie czystości i porządku na terenie 
miasta Milanówka w sezonie 2009/2010””   

  
OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  2277..1111..22000099  rrookkuu    

nnuummeerr  222233880099--22000099  
  

ZZmmiieenniiaannee  ooggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  0099..1111..22000099  rrookkuu    
nnuummeerr  220033007733--22000099  

  
ZZMMIIAANNYY  WW  OOGGŁŁOOSSZZEENNIIUU::  

 
Zamawiający zmienił zapisy pkt. 3.1 „Wymagane wadium” pkt. 3.2  „Warunki udziału wykonawcy”, 

pkt. 3.3 „Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy” oraz  pkt. 4.5 „Termin 
składania ofert” i pkt. 4.7 „Data, godzina i miejsce otwarcia ofert”. 

 
Zamawiający uzupełnił zapis pkt. 2 „Przedmiot zamówienia” 

 
WW  ooggłłoosszzeenniiuu  jjeesstt:: 
 
 3.1. WWyymmaaggaannee  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 17.11.2009 
roku do godziny 1000 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: ” 
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w sezonie 2009/2010” lub w 
formach wymienionych w art. 45 pkt.2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 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 przelewem, oryginały dokumentów należy 

dołączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie załączyć do oferty. 

 

  3.2. WW  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  mmooggąą  bbrraaćć  uuddzziiaałł    

              wwyyłłąącczznniiee  WWyykkoonnaawwccyy,,  kkttóórrzzyy:: 
 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy oraz 
spełniają wymagania określone w SIWZ.  

2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień: 
      a) Zezwolenie na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
      b) Zezwolenie na transport odpadów, 

c)  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 
komunalnych  

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

a) wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
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krótszy to w tym okresie wykonali należycie prace polegające na zimowym utrzymaniu 
dróg, skwerów w mieście a na ich potwierdzenie należytego wykonanie załączą (np. 
referencje, protokoły odbioru) z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania, 

b) wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie wykonali należycie prace polegające na ciągłym  utrzymaniu 
czystości dróg, skwerów w mieście a na ich potwierdzenie należytego wykonanie 
załączą (np. referencje, protokoły odbioru) z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca 
wykonania, 

c) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi 
sprzętu posiadającymi znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej obsługi 
wymaganego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg oraz 
wymaganą kategorię prawa jazdy lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

d) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym takim jak: minimum 2 pługi 
śnieżne, 1 pług wirnikowy, 1samojezdny pług do płużenia chodników, 2 piaskarki, 1 
samochód ciężarowy, 1 ładowarka, 

     1 zamiatarka uliczna z systemem zraszającym, 3 szt. pojazdów o dopuszczalnej 
ładowności do 3,5 t., 1szt. dmuchawa do liści  lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do 
właściwego wykonania zamówienia. Posiadają środki łączności takie jak: telefon 
stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztę internetową. 

e) Zapewnią utrzymywanie pełno tygodniowego i całodobowego dyżuru dyspozytorskiego 
w czasie realizacji zimowego utrzymania dróg 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia:  
       a)  Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia       

                 deliktowego potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od        
                 odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności          
                 ważną/y  na dzień składania  ofert, obejmującą cały okres realizacji     
                 zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł., z możliwością   przedłużenia. 
5. Zaakceptują bez uwag postanowienia zawarte w SIWZ i załączonym projekcie umowy, 
6. Do oferty załączą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6  i 12 SIWZ 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy, 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i 
zawarcia umowy.  

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą natomiast wspólnicy spółki cywilnej w ramach wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej uznawani są za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem 
praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Oferta składana przez spółki cywilne jest 
traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 23 ustawy. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.  
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie 
spełnia”  

 
 3.3. WWyykkaazz  oośśwwiiaaddcczzeeńń  ii  ddookkuummeennttóóww  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć  WWyykkoonnaawwccyy::  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien dostarczyć 
niżej wymienione dokumenty: 

a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony lub potwierdzony nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem składania ofert, 

b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem składania ofert, 

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  lub zaświadczenie, ze 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie 
wcześniej niż trzy miesiące  przed upływem terminu składania ofert, 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem wymaganych składek lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania 
ofert 

f)   Zezwolenie właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta na usuwanie i 
unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
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g) Zezwolenie na transport odpadów (decyzja właściwego Starosty ze względu na miejsce 
siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów), 

h) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów 
komunalnych z miasta Milanówka – decyzja Burmistrza Miasta Milanówka. 

i) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia deliktowego potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności ważną/y na dzień składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

j) Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy 
oraz spełniają wymagania określone w SIWZ.- załącznik nr 3 

k) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć  do wykonania Podwykonawcom - 

załącznik nr 4 
l) Dokumenty potwierdzające doświadczenie i realizację z należytą starannością przy 

wykonywaniu prac związanych z  zimowym utrzymaniem dróg, skwerów w mieście oraz 
ciągłym utrzymaniem czystości dróg, skwerów w mieście odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia - załączniki nr 5 

m) Wykaz osób posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu posiadających znajomość 
dokumentacji techniczno-ruchowej obsługi wymaganego sprzętu i przeszkolenie do pracy 
przy zimowym utrzymaniu dróg oraz wymaganą kategorię prawa jazdy oraz osób i 
podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 6 
n) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 

zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. J Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował - załącznik nr 6a 

o) Wykaz potencjału technicznego, który przewidziany jest do realizacji niniejszego zamówienia 
i jest niezbędny do prawidłowego wykonania prac – załącznik nr 7 

p) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych  do wykonywania 
zamówienia narządzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. l Wykonawca 
wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował - załącznik nr 7a 

q) Dokument potwierdzający uprawnienie osoby do występowania w imieniu Wykonawcy (np. 
pełnomocnictwo, uchwała wspólników spółki, konsorcjum) o ile nie wynika to z załączonych 
dokumentów  

 
Dokumenty wymagane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
Wobec Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca  

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż sześć 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej 

niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 
4-8 Ustawy – Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o likwidacji, upadłości Wykonawcy, uiszczeniu 
podatków i składek na ubezpieczenie oraz czy nie orzeczono zakazu ubiegania się o 
zamówienie przez Wykonawcę, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo orogenem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożone odpowiednio w terminie 
wymaganym dla danego dokumentu. 

W przypadku Wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) dokumenty, dotyczące własnej firmy 
muszą być złożone przez każdego z członków konsorcjum. Dokumenty, dotyczące doświadczenia, 
personelu, potencjału technicznego bądź pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 
personelu lub potencjału technicznego – muszą łącznie potwierdzać, że zostały spełnione warunki 
udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie. 
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4.5. TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt::  
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45 budynek „A” I 
piętro, bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 
Termin składania ofert upływa dnia 17.11.2009 roku,  godzina 1000 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

4.7. DDaattaa,,  ggooddzziinnaa  ii  mmiieejjssccee  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt::  
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miasta Malinówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek budynek „B” sala konferencyjna w dniu 

17.11.2009 roku, o godzinie 1030 . 
 

 ww  ooggłłoosszzeenniiuu  ppoowwiinnnnoo  bbyyćć::  
 

 3.1. WWyymmaaggaannee  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 30.11.2009 
roku do godziny 1030 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:  
”Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w sezonie 2009/2010” lub w 
formach wymienionych w art. 45 pkt.2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 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 przelewem, oryginały dokumentów należy 
dołączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie załączyć do oferty. 

 

  3.2. WW  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oo  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznneeggoo  mmooggąą  bbrraaćć  uuddzziiaałł    

              wwyyłłąącczznniiee  WWyykkoonnaawwccyy,,  kkttóórrzzyy:: 
 

1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy oraz 
spełniają wymagania określone w SIWZ.  
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień: 

a)  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 
wydane przez właściwy organ  

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

a) wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie wykonali należycie prace polegające na zimowym utrzymaniu 
dróg, skwerów w mieście a na ich potwierdzenie należytego wykonanie załączą (np. 
referencje, protokoły odbioru) z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania, 

b) wykażą, że w ciągu ostatnich 3 lat rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy to w tym okresie wykonali należycie prace polegające na ciągłym  utrzymaniu 
czystości dróg, skwerów w mieście a na ich potwierdzenie należytego wykonanie 
załączą (np. referencje, protokoły odbioru) z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca 

wykonania, 
c) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi 

sprzętu posiadającymi znajomość dokumentacji techniczno-ruchowej obsługi 
wymaganego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg oraz 
wymaganą kategorię prawa jazdy lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

d) dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym takim jak: minimum 2 pługi 
śnieżne, 1 pług wirnikowy, 1samojezdny pług do płużenia chodników, 2 piaskarki, 1 
samochód ciężarowy, 1 ładowarka, 

     1 zamiatarka uliczna z systemem zraszającym, 3 szt. pojazdów o dopuszczalnej 
ładowności do 3,5 t., 1szt. dmuchawa do liści  lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego niezbędnego do 
właściwego wykonania zamówienia. Posiadają środki łączności takie jak: telefon 
stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztę internetową. 

e) Zapewnią utrzymywanie pełno tygodniowego i całodobowego dyżuru dyspozytorskiego 
w czasie realizacji zimowego utrzymania dróg 
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3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 
zamówienia:  
       a)  Polisę lub inny dokument ubezpieczenia deliktowego potwierdzający, że Wykonawca                  

                 jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności          
                 ważną/y  na dzień składania  ofert, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.,     
4. Zaakceptują bez uwag postanowienia zawarte w SIWZ i załączonym projekcie umowy, 
5. Do oferty załączą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6  i 12 SIWZ 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy, 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i 
zawarcia umowy.  

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą natomiast wspólnicy spółki cywilnej w ramach wykonywanej 
przez nich działalności gospodarczej uznawani są za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem 
praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Oferta składana przez spółki cywilne jest 
traktowana jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zgodnie z art. 23 ustawy. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie 
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców.  
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia/nie 
spełnia”  

 
 3.3. WWyykkaazz  oośśwwiiaaddcczzeeńń  ii  ddookkuummeennttóóww  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć  WWyykkoonnaawwccyy::  
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien dostarczyć 
niżej wymienione dokumenty: 

a) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony lub potwierdzony nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem składania ofert, 

b) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem składania ofert, 

c) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem składania ofert, 

d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  lub zaświadczenie, ze 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie 
wcześniej niż trzy miesiące  przed upływem terminu składania ofert, 

e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem wymaganych składek lub zaświadczenie, 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert 

f) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 
wydane przez właściwy organ. 

g) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia deliktowego potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności ważną/y na dzień składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

h) Oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 wymienionej ustawy 
oraz spełniają wymagania określone w SIWZ.- załącznik nr 3 

i) Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć  do wykonania Podwykonawcom - 

załącznik nr 4 
j) Dokumenty potwierdzające doświadczenie i realizację z należytą starannością przy 

wykonywaniu prac związanych z  zimowym utrzymaniem dróg, skwerów w mieście oraz 
ciągłym utrzymaniem czystości dróg, skwerów w mieście odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia - załączniki nr 5 

k) Wykaz osób posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu posiadających znajomość 
dokumentacji techniczno-ruchowej obsługi wymaganego sprzętu i przeszkolenie do pracy 
przy zimowym utrzymaniu dróg oraz wymaganą kategorię prawa jazdy oraz osób i podmiotów, 
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 6 

l) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. k Wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował - załącznik nr 6a 

m) Wykaz potencjału technicznego, który przewidziany jest do realizacji niniejszego zamówienia 
i jest niezbędny do prawidłowego wykonania prac – załącznik nr 7 

n) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych  do wykonywania 
zamówienia narządzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. m Wykonawca 
wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował - załącznik nr 7a 
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o) Dokument potwierdzający uprawnienie osoby do występowania w imieniu Wykonawcy (np. 
pełnomocnictwo, uchwała wspólników spółki, konsorcjum) o ile nie wynika to z załączonych 
dokumentów  

 
Dokumenty wymagane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
Wobec Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy określone w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca  
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż sześć 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej 
niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 
4-8 Ustawy – Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o likwidacji, upadłości Wykonawcy, uiszczeniu 
podatków i składek na ubezpieczenie oraz czy nie orzeczono zakazu ubiegania się o 
zamówienie przez Wykonawcę, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo orogenem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, złożone odpowiednio w terminie 
wymaganym dla danego dokumentu. 

 
W przypadku Wykonawców działających wspólnie (konsorcjum) dokumenty, dotyczące własnej firmy 
muszą być złożone przez każdego z członków konsorcjum. Dokumenty, dotyczące doświadczenia, 
personelu, potencjału technicznego bądź pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 
personelu lub potencjału technicznego – muszą łącznie potwierdzać, że zostały spełnione warunki 
udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie. 

 
4.5. TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  ooffeerrtt::  

 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45 budynek „A” I 
piętro, bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2009 roku,  godzina 1030 

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po 
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 

4.7. DDaattaa,,  ggooddzziinnaa  ii  mmiieejjssccee  oottwwaarrcciiaa  ooffeerrtt::  
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  
Urząd Miasta Malinówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek budynek „B” sala konferencyjna w dniu 

30.11.2009 roku, o godzinie 1100 . 

  

TTeekksstt,,  kkttóórryy  nnaalleeżżyy  ddooddaaćć  ww  ooggłłoosszzeenniiuu::  

ww  ppkktt..  22  „„PPrrzzeeddmmiioott  zzaammóówwiieenniiaa””  

  
W chwili obecnej na terenie miasta znajduje się około 350 szt.  wpustów ulicznych. 
Utrzymanie w czystości i drożności polegać ma na oczyszczaniu zewnętrznym kratek wpustowych z 
błota, liści, gałęzi i innych zanieczyszczeń, które uniemożliwiają właściwe spływanie wody z dróg a w 
okresie zimowym z zalegającego błota pośniegowego.  Wykonawca zobowiązany jest we własnym 
zakresie dopilnować właściwego odpływania wody do osadników w czasie opadów atmosferycznych, 
które przyspieszają zabrudzenia kratek. 
 
Podana szacunkowa ilość zebranych odpadów z terenów ogólnodostępnych może zostać zwiększona do 
10%                                      

                                            Burmistrz Miasta Milanówka 
                                                            -/- 

                                                     Jerzy Wysocki 


