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1. Zamawiający 

nazwa Zamawiającego:  Gmina Milanówek (powiat grodziski, woj. mazowieckie, POLSKA) 

Kierownik Zamawiającego:  Burmistrz Miasta Milanówka. 

adres:    05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45 

miejsce składania ofert: Urząd Miasta Milanówka (bud. C) 05-822 Milanówek  

ul. Spacerowa 4 

 

tel. 22 758 30 61;  

fax: 22 755 81 20;  

e-mail: przetargi@milanowek.pl 

strona internetowa: http://www.milanowek.pl 

 

Godziny urzędowania Zamawiającego:  

poniedziałek  9
00

-18
00

; 

wtorek - czwartek  8
00

-16
00

 

piątek    8
00

-15
00

 

2. Oznaczenie wykonawcy 

Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła 

umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Postanowienia SIWZ dotyczące  

wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów określonych w Dziale II Kodeksu cywilnego – Zawarcie 

umowy, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. dla zamówień, których 

wartość szacunkowa netto nie przekracza kwoty 30 000 euro. 

4. Opis przedmiotu zamówienia 

4.1. Warunki ogólne zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) demontaż tablic informacyjnych o wymiarach 3,0x2,0 m zamocowanych na słupkach 

stalowych zakotwionych w gruncie – szt. 2 

2) dostawa i montaż tablic pamiątkowych o wymiarach 1,0x0,7 m wg określonego wzoru, 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – szt. 8 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV)  30.19.50.00-2 - Tablice 

     30.19.21.70-3 – Tablice ogłoszeń 

 

4.2. Warunki szczególne zamówienia 

Demontaż tablic informacyjnych 

1) Demontaż tablic wraz ze słupkami i elementami betonowymi kotwiącymi w gruncie. 
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2) Uporządkowanie terenu po zdemontowanych tablicach informacyjnych łącznie z posianiem 

trawy na warstwie humusu. 

3) Usunięcie i utylizacja materiału z rozbiórki tablic informacyjnych będzie należała do 

obowiązków Wykonawcy i na jego koszt. 

 

Dostawa i montaż tablic pamiątkowych 

Tablice pamiątkowe zostaną wykonane na podstawie wzoru i w kolorystyce zgodnej z załączonymi do 

SIWZ „Zasadami promocji projektów PO IiŚ”. 

Przed przestąpieniem do wykonania tablic Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej (format PDF) ich wzór do akceptacji. 

 

Wymagania: 

1. Tablice należy wykonać z materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne, do 

umieszczenia w przestrzeni otwartej.  

2. Wysokość dolnej krawędzi tablic od powierzchni terenu 1,6 m. 

3. Mocowanie tablic na dwóch słupkach  stalowych zabezpieczonych powłoką antykorozyjną, 

trwale połączonych z gruntem (np. przez zabetonowanie).   

4. Wytrzymałość konstrukcji nośnej tablic i sposób umocowania powinny być dostosowane do 

umieszczenia w granicy pasa drogowego.  

5. Wytrzymałość tablic i konstrukcji nośnej min. 5 lat.  

6. Powierzchnię tablic należy zabezpieczyć przed graffiti. 

7. Powierzchnia tablic musi być odporna na czyszczenie środkami chemicznymi, w tym 

rozpuszczalnikami. 

 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 lat gwarancji na dostarczone i zamontowane tablice 

pamiątkowe. 

Szczegóły warunków gwarancji określone są we wzorze umowy. 

5. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 6 tygodni od daty zawarcia umowy. Zamawiający 

nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Warunki udziału w postępowaniu 

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek ustanowić 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może być 

udzielone w szczególności: 

a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), 

b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 

1. Pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty. 

2. Wszelką korespondencję Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia.  
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8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują faksem lub pocztą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest: 

 

Imię, Nazwisko: Zbigniew Skłodowski 

stanowisko: Kierownik Jednostki Realizacji Projektu POIS.01.01.00-00-259/10 

telefon: +48 (22)  758-30-61 w. 245 

faks: +48 (22)  755-81-20 

poczta elektroniczna (e-mail): zbigniew.sklodowski@milanowek.pl 

 

9. Termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dla ustalenia daty ostatniego dnia związania 

ofertą stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

10. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Wysokość wadium. 

 

Każdy Wykonawca, pod rygorem niedopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia, 

zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 

 

3 500,00 PLN 
 

(słownie: trzy tysiące pięćset) 

 

2. Forma wadium 

 

Wadium może być wniesione w następujących formach: 

1) Pieniądzu; 

2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) Gwarancjach bankowych, 

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 

 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

2) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

3) Kwotę gwarancji, 

4) Termin ważności gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą, 
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5) Zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż 

Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub 

b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 

c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, 

a także, w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył wymaganych przez Zamawiającego 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego 

stronie.  

 

Postanowienia dotyczące gwarancji stosuje się odpowiednio do poręczeń. 

 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 

 

06 1020 1026 0000 1202 0263 4954    PKO BP Warszawa 
 

z adnotacją :  

Wadium – zamówienie publiczne nr ZPU.271/1/JRP/2016 

  

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach Wykonawca składa 

w kasie Urzędu Miasta Milanówka (05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45), przy czym w takim 

przypadku za termin doręczenia uważa się datę wpływu do kasy.  

 

4. Termin wniesienia wadium 

 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert.  

 

5. Zwrot wadium 

 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza.  

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert.  

 

6. Utrata wadium 

 

Zamawiający zatrzymuje wadium  jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od 

zawarcia umowy.  



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

Zamówienie publiczne nr ZPU.271/1/JRP/2016 

Strona 6 z 8 

11. Sposób obliczenia ceny oferty 

Wykonawca w formularzu oferty poda cenę netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

z uwzględnieniem ryzyka i odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich 

kosztów niezbędnych na  jego wykonanie, w tym kosztów transportu, montażu i demontażu tablic, 

utylizację materiału powstałego z rozbiórki. 

12. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe. 

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być podpisana przez osobę  (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy  

ubiegającego się o udzielenie zamówienia.  

3) W przypadku ustanowienia pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo.  

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Forma oferty. 

1) Oferta musi być sporządzone w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną. 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

3. Zawartość oferty. 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru załączonego do SIWZ. 

2) Stosowne pełnomocnictwo - w przypadku, gdy do podpisania oferty Wykonawca ustanowił 

pełnomocnika. 

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

4) Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty wadium. 

5) Draft oświadczenia gwarancyjnego podpisany przez Wykonawcę. 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przesyłając ją na adres składania ofert podany 

w pkt. 1 SIWZ lub osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka (bud. C) 

w Milanówku przy ul. Spacerowej 4.  

 

do dnia  7 marca 2016 r. do godz.  10:00 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy 

opisać następująco: 

 

Urząd Miasta Milanówka 

05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45  

 

Oferta na dostawy 

„Tablice pamiątkowe Projektu  PO IiŚ” 

 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.03.2016 r. godz. 11:00 
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Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Milanówka (bud. C) w Milanówku przy 

ul. Spacerowej 4.  

 

dnia  7 marca 2016 r. godz.  11:00 

14. Wybór najkorzystniejszej oferty 

1. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego zabezpieczenia 

(wadium). 

2. Zamawiający odrzuci oferty, które nie spełniają wymagań określonych w pkt. 12 SIWZ oraz oferty 

złożone po terminie podanym w pkt. 13 SIWZ. 

3. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełnienia ofert. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę z rażąco nisko ceną. Za ofertę z rażąco niską ceną zostanie uznana 

oferta, której cena będzie odbiegała o ponad 40% od średniej ceny pozostałych ofert. 

5. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu i  zawierającą najniższą 

cenę. 

15. Unieważnienie przetargu 

Zamawiający unieważni przetarg jeżeli w terminie określonym w pkt. 13 SIWZ nie wpłynęła żadna 

oferta lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. 

16. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, na wezwanie Zamawiającego  

w terminie przez niego wyznaczonym, ma obowiązek: 

 wskazać osobę (osoby), która podpisze umowę z ramienia Wykonawcy, 

 przedłożyć dokument uprawniający wskazaną osobę (osoby) do 

podpisania umowy, 

 wskazać przedstawiciela Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie 

przedmiotu zamówienia.  

17. Umowa i istotne dla stron postanowienia w treści umowy 

6. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1) Zostanie zawarta w formie pisemnej, 

2) Mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny, 

3) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  

o dostępie do informacji publicznej, 

4) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z opisem 

przedmiotu zamówienia i jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, 

5) Będzie zrealizowana w terminie wskazanym w pkt. 5 SIWZ, 

6) Jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w SIWZ. 

18. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonane będzie w walucie polskiej 

jednorazowo po wykonaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego, 

na podstawie złożonej faktury. Szczegóły rozliczenia określone są we wzorze umowy. 

19. Załączniki 

1. Formularz oferty; 
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2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

3. Wzór treści tablicy pamiątkowej; 

4. Zasady promocji projektów PO IiŚ; 

5. Księga identyfikacji wizualnej. 


