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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: Wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta 

Milanówka. 

Numer ogłoszenia: 27828 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

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:  
Wywóz wody po opadach atmosferycznych z terenu miasta Milanówka.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi: Wypompowywania i wywozu wody oraz 

bieżące utrzymanie studzienek chłonnych i wpustów ulicznych zlokalizowanych na terenie 

miasta Milanówka. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na: a. 

wypompowywaniu wody opadowej i roztopowej z kałuż, rozlewisk, zbiorników, studni 

chłonnych i miejsc zagrożonych zalewaniem z terenu Milanówka wraz z jednoczesnym 

bieżącym utrzymaniem studni chłonnych i wpustów ulicznych polegającym na oczyszczeniu 

dna urządzeń z namułu. Lokalizacja studni i wpustów wg załączonej mapy miasta Milanówka 

z zaznaczonymi na niej studniami i wpustami - załącznik nr 3 do SIWZ. b. wywozie i 

zagospodarowaniu wypompowanej wody: - czystej do studni kanalizacji deszczowej 

znajdującej się na terenie gminnym /przy ulicy Brzozowej skrzyżowanie z ulicą Warszawską/, 

http://www.milanowek.pl/
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- brudnej /z namułem/ we własnym zakresie i na własny koszt. Sposób realizacji przedmiotu 

zamówienia w zakresie wypompowania wód opadowych i ich odprowadzania: a. Wykonawca 

będzie wykonywał przedmiotowe usługi, niezwłocznie po zaistnieniu potrzeby na podstawie 

zgłoszenia /telefonicznego, e-mail, fax/ Zamawiającego, co Wykonawca niezwłocznie 

potwierdzi zwrotnie pocztą elektroniczną, a w przypadku gwałtownych opadów, tj. 

utrzymywanie się lustra wody na powierzchni pasa drogowego, stanowiącego zagrożenia dla 

ruchu kołowego i pieszego Wykonawca przystąpi do realizacji usługi bez powiadomienia 

przez Zamawiającego. b. w dniach ustawowo wolnych od pracy lub po godzinach pracy 

Urzędu Miasta Milanówka, Wykonawca przystąpi do wypompowania wód 

opadowych/roztopowych na podstawie telefonicznego zgłoszenia od przedstawiciela 

Zamawiającego tj. osoby przez niego wskazanej lub Straży Miejskiej; c. Wykonawca 

przystąpi do wykonywania usługi w czasie nie dłuższym niż do 1,0 godziny /do 60 min./od 

momentu przekazania zgłoszenia, a w przypadku gwałtownych opadów w czasie nie 

dłuższym niż 0,5 godz. /30 min./ od wystąpienia lustra wody na powierzchni pasa drogowego; 

d. bieżące utrzymanie studni chłonnych i wpustów ulicznych będzie polegało na opróżnieniu, 

oczyszczeniu dna studni chłonnych i wpustów ulicznych podczas wypompowywania wody z 

zebranego namułu; e. Wykonawca będzie prowadził dziennik usługi zawierający, co 

najmniej: datę wykonania usługi, miejsce, godzinę rozpoczęcia, godzinę zakończenia, ilość 

wypompowanej i wywiezionej wody oraz ilość i lokalizację oczyszczonych studni chłonnych 

i wpustów ulicznych; f. usługę uznaje się za wykonaną, gdy z miejsc wskazanych przez 

Zamawiającego bądź po gwałtownych opadach zostaną całościowo usunięte wody opadowe i 

roztopowe; g. w zakresie wykonania bieżącego utrzymania Zamawiający ma prawo do 

skontrolowania realizacji usługi losowa wybranych studni i wpustów bez wcześniejszego 

powiadamiania Wykonawcy; h. podstawą do wystawienia faktury będzie miesięczne 

sprawozdanie sporządzone przez Wykonawcę na podstawie dziennika usługi w zakresie 

wywozu wody i czyszczenia studni i wpustów potwierdzone protokołem odbioru podpisanym 

przez Strony; i. Wykonawca będzie na stałe dysponował co najmniej trzema wozami 

asenizacyjnymi o pojemności min. 10 m3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypompowania wody i oczyszczenia 300 szt. studzienek 

chłonnych i 350 szt. wpustów ulicznych oraz wypompowania z kałuż, rozlewisk i miejsc 

zagrożonych zalewaniem z terenu Milanówka, a także zagospodarowania. Bieżące utrzymanie 

studzienek chłonnych i wpustów ulicznych jest w dużym stopniu uzależnione od czynników 

atmosferycznych oraz stopnia zanieczyszczenia nawierzchni dróg po opadach i roztopach. 

Zamawiający nie jest w stanie dokładnie sprecyzować częstotliwości oraz ilości 

wypompowywanej wody oraz wykonania czyszczenia studni i wpustów. Ze względu na 

specyfikę przedmiotu umowy Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnego zakresu 

usług, w tym również ilości wody czy namułu, w związku z tym podana szacunkowa 

wielkość może ulec zmianie - zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Na 

podstawie poprzednich lat Zamawiający szacuje, że w ramach realizacji przedmiotowej 

umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wypompowania oraz do wywiezienia ok. średnio 

25.344 m3 wody. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu 

umożliwiającą terminową realizację przedmiotu zamówienia, jak również zobowiązany jest 

do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania 

zamówienia. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego wykonania zamówienia z 

powodu niedyspozycyjności personelu /absencja pracownicza/, jak również awarii sprzętu 

Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą 

Umową. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia musi posiadać ubranie 

ochronne z logo /nazwą/ firmy Wykonawcy. W przypadku niespełnienia powyższego 

warunku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie naliczał kary umowne za każdy dzień 

niespełnienia powyższego warunku. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym 

wykonywane będą prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca. Wykonawca wypompowanie 

wody jak i namułu oraz zagospodarowanie nieczystości płynnych wykona we własnym 

zakresie i na koszt własny. Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania prognozy 

pogody jak również stanu dróg gminnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, 

oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprzętu. Wykonawca przez cały czas realizowania 
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przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dysponowania środkami łączności takimi jak: 

telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą internetową, dostępnymi 

całodobowo. 

 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.64.20.00-9. 

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: 31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, do oferty należy dołączyć: a. Zezwolenie 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

nieczystości płynnych; Zezwolenie powinno być wydane przez Organ 

właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności. Organem 

wydającym zezwolenia jest Burmistrz Miasta Milanówka. b. umowę bądź 

deklarację na odbiór nieczystości płynnych z Oczyszczalnią Ścieków 

Dokument powinien być wydany przez Oczyszczalnię, z którą Wykonawca 

współpracuje bądź będzie współpracował w zakresie zrzutów odebranych wód 

opadowych lub roztopowych. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez 

Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację złożonych 

dokumentów w zakresie terminu obowiązywania zezwoleń, umowy jak 

również obszaru na jaki zostały wydane. Z treści załączonych dokumentów 

musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

 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 wykonanej lub 

wykonywanej min. 1 usługi, której przedmiotem było wykonanie usług 

wywozu wód opadowych/roztopowych ze studni chłonnych lub wykonanie 

usług czyszczenia z namułu studzienek chłonnych i wpustów ulicznych na 

terenie miasta - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 

na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z 

załączeniem dowodów, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie - załącznik nr 2 do oferty. Jeżeli Wykonawca przedstawi wykonanie 

mniejszej liczby usług niż wymagana lub w innym zakresie niż wymagany 

przez Zamawiającego, będzie to uznane przez Zamawiającego jako 

niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który 

potwierdza posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności 

wymaganych dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji 

udzielanego zamówienia, W przypadku szerszego zakresu wykonanych prac 

od wskazanego powyżej należy wyraźnie wyodrębnić w wykazie zakres 

wymaganej przez Zamawiającego usługi. Zamawiający będzie oceniał 

spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację 

wykazu usług 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 usługi 

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane. W 

razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające 

czy usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie budzą 

wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 

właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi te były wykonane lub są 

wykonywane, 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 pojazdami asenizacyjnymi o pojemności min. 

10 m3 - co najmniej 3 szt. - załącznik nr 3 do oferty. Zamawiający określił 

minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu. Zamawiający będzie oceniał 

spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację 

wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego 

w nim wskazanego, w szczególności co do zgodności z wymienionym w 

powyższym warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

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. 
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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 20.000,00 zł. W przypadku ustalenia limitu 

sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 

20.000,00 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 wykonaną usługę, a także 

odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich. 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 z zakresem i kwotą ubezpieczenia z 

wymienionymi w powyższym warunku, b. 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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
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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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

 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: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

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; 

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 - 85 

 2 - Czas reakcji - 15 

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: 17.02.2016 godzina 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urząd 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). 
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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  
                          /-/ 

                                          Wiesława Kwiatkowska 
 


