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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: Budowa odwodnienia ul. Wylot z odwodnieniem 

skrzyżowania ulicy Wylot i Wiejskiej na terenie miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 43404 - 2016; data zamieszczenia: 26.02.2016 

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: Budowa odwodnienia ul. Wylot 

z odwodnieniem skrzyżowania ulicy Wylot i Wiejskiej na terenie miasta Milanówka. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiotem 

niniejszego zamówienia jest: Budowa odwodnienia ul. Wylot z odwodnieniem skrzyżowania 

ulicy Wylot i Wiejskiej na terenie miasta Milanówka. Zamówienie zostało podzielone na 

poniższe zadania: Zadanie 1: Roboty budowlane odwodnieniowe w granicy pasa drogowego 

ul. Wylot na odcinku L=157,7 m; Zadanie 2: Roboty budowlane odwodnienia skrzyżowania 

ulicy Wylot i Wiejskiej na odcinku L=157,7 m w granicy pasa drogowego ul. Wylot. 

1.2.Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 obejmuje: 1)roboty budowlane odwodnieniowe w 

granicy pasa drogowego ul. Wylot na odcinku L=157,7m, dz. ew. ew. nr 1/8 - obejmuje 

odcinek od wysokości dz. ew. nr 23 do dz. ew. nr 15, 2)łączna powierzchnia odwadniana pasa 

http://www.milanowek.pl/
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drogowego wynosi 110m2. (Projekt pkt 2.), 3)Rów przydrożny (Projekt pkt 2.1., 2.2.): 

a)zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyprofilowanie rowu przydrożnego 

bezodpływowego z umocnieniem skarp rowu przydrożnego płytami ażurowymi 0,4 x 0,6 x 

0,08 m na całej jego długości, o przekroju trapezowym, o szerokości dna 0,4 m oraz 

nachylenie skarp n 1:1, b)płyty ażurowe należy układać na podsypce piaskowo - żwirowej i 

na geowłókninie, 4)system retencyjno - chłonny (Projekt pkt 2.2., 2.3., 2.4): a)zakres 

przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie system retencyjno - chłonnego składającego się 

z trzech niezależnych zestawów o parametrach: - zestaw Nr 1 o długości L= 14,4 m z 12 

modułów o retencji V=5 m3, - zestaw Nr 2 o długości L= 18,0 m z 15 modułów o retencji 

V=6 m3, oraz - zestaw Nr 3 o długość L= 10,8 m z 9 modułów o retencji V=4 m3. Łącznie 36 

modułów o objętości V=15 m3, b)system retencyjno - chłonny należy wykonać ze skrzynek o 

module o wymiarach 1,2 x 0,6 x 0,6 m przy połączeniu ze studzienką zastosować skrzynki 

inspekcyjne, c)dla systemu retencyjno - rozsączającego wysokość podsypki należy wykonać 

ze żwiru o granulacji 8 -16 mm o grubości 40 cm, warstwę podsypki o grubości minimum 

grubości 40 cm poddaje się zagęszczeniu do 95 % w skali Proctora, d)ze względu na złe 

warunki gruntowe przewiduje się wymianę gruntu na całej szerokości górnych krawędzi 

skarp do głębokości h=1,5 m, e)geowłókninę należy układać na warstwie podsypki żwirowej 

oraz na ścianach bocznych skrzynek z zakładami min. 20-30 cm, f)montaż skrzynek należy 

prowadzić zgodnie z instrukcją montażu, g)do obsypki skrzynek stosować te same materiały 

co do podsypki, h)na wierzchu systemu zbudowanego ze skrzynek należy wykonać zasypkę 

piaskową o grubości 20 cm, i)studnie osadnikowe ujmujące i wprowadzające wody do 

systemu skrzynek należy wykonać z tworzywa sztucznego Ø 600 mm z wpustem 

deszczowym. 5)Wjazdy i przepusty (Projekt 2.5.): a)zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 

wykonanie sześciu nowych przepustów Ø 300 mm z rur PEHD pod istniejącymi wjazdami na 

posesje, b)przepusty należy ułożyć na podsypce cementowo - piaskowej grubości 15 cm w 

stosunku 1:4, zakończonych prefabrykowanymi murkami oporowymi dla rur Ø300 mm, 

c)istniejące przepusty oraz zjazdy do posesji należy rozebrać, d)nad przepustami od krawędzi 

jezdni do granicy działki należy wykonać nowe zjazdy z podbudową tłuczniową grubości 15 

cm i cementowo - piaskową w stosunku 1:4 oraz wierzchniej warstwy z kostki betonowej 

szarej o grubości 8 cm, e)konstrukcję zjazdu należy ująć obustronnie w krawężniku 

betonowym typu ulicznego 15 x 30 x 100 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem, 

f)szerokość wjazdów należy dostosować do szerokości istniejących jednak nie szerszych niż 

4,5 m. 1.3.Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 obejmuje: 1)roboty budowlane 

odwodnienia skrzyżowania ulicy Wylot i Wiejskiej na odcinku L=157,7 m w granicy pasa 

drogowego ul. Wylot, dz. ew. ew. nr 1/8, obejmuje odcinek od wysokości dz. ew. nr 23 do dz. 

ew. nr 15, 2)łączna powierzchnia odwadniana pasa drogowego wynosi 110 m2. (Projekt pkt 

3.), 3)zestaw retencyjno - chłonny (Projekt pkt 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.): a)na czas robót 

należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt betonowych sześciokątnych (trylinki), b)na 

szerokości wykopu wykonać wymianę gruntu na żwir o granulacji 8-16 mm do głębokości 1,8 

m n.p.m. z zagęszczeniem obsypki i podsypki do 0,98 % w skali Proctora, c)system 

retencyjno - rozsączający składa się z zestawu skrzynek w ilości 18 szt. modułów o długości 

1,2 m, szerokości 21,60 m i wysokości 0,60 m, razem 36 szt. skrzynek, d)cały zestaw 

skrzynek należy zabezpieczyć przed zamuleniem geowłókniną, e)geowłókninę należy układać 

na warstwie podsypki żwirowej, f)na łuku skrzyżowania należy zamontować wpust z 

odpływem do studni z tworzywa sztucznego Ø 600 mm przyłączem Ø 200 mm o długości 

L=4,5 m do projektowanego systemu, g)zestaw retencyjno - chłonny należy połączyć 

przyłączem Ø 200 mm o długości L=2,1 m z istniejącą studnią chłonną, h)po robotach płyty 

betonowe sześciokątne (trylinka z odzysku) należy ułożyć na warstwie cementowo-piaskowej 

1:4 o grubości 10 cm na podbudowie z kruszywa od 0-63 mm grub. 15 cm. 1.4.Szczegóły 

rozwiązań projektowych oraz zastosowanych materiałów zawarte są w dokumentacji 

projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 1.5.Zakres z projektu 

budowlanego obejmuje jedynie: Zadanie nr 1 - Odwodnienia pasa drogowego ul. Wylot - dz. 

ew. nr 1/8, obejmuje odcinek od wysokości dz. ew. nr 23 do dz. ew. nr 15 (Pkt. 2 Projektu) i 

Zadanie Nr 2 - Odwodnienia skrzyżowania ulic Wylot i Wiejskiej (Pkt. 3 Projektu). 1.6.Na 

czas prowadzonych robót należ wykonać i uzgodnić zmianę organizacji ruchu. 1.7.Na czas 
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prowadzonych robót należy również wystąpić o zajęcie pasa drogowego - stawka za zajęcie 

pasa drogowego przy budowie odwodnienia wynosi 0,00 zł. 1.8. Pełny zakres przedmiotu 

zamówienia określony jest w: a)Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; b)Dokumentacji projektowej, stanowiącej 

załącznik nr 4 do SIWZ. 1.9. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, 

znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i 

systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy P.z.p., Zamawiający dopuszcza 

oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

1.10. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia 

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także 

uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji 

lokalnej ponosi Wykonawca.. 

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 20 % 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): 45.23.21.30-2, 45.23.32.20-7. 

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: 31.10.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie do dnia 16.03.2016 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 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. 

 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: a)Wykaz wykonanej min. 1 roboty 

budowlanej polegającej na wykonywaniu robót przy rowach odwodnieniowych o 

długości nie mniejszej niż 200 m; b)Wykaz wykonanej min. 1 roboty budowlanej 
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polegającej na wykonywaniu budowy kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji 

deszczowej lub rurociągów odwodnieniowych o średnicy co najmniej Ø 200 mm i 

długości co najmniej 250 m; - 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 w/w roboty zostały wykonane w sposób 

należyty oraz zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone W przypadku szerszego zakresu wykonanych prac od 

wskazanego powyżej należy wyraźnie wyodrębnić w wykazie zakres wymaganej 

przez Zamawiającego roboty budowlanej. Jeżeli Wykonawca przedstawi w 

wykazie robotę budowlaną o innych charakterze niż wskazana powyżej 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. 

 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)Koparką kołową lub koparko-ładowarką o 

poj. łyżki do 0,25 m3 - 1 szt.; b)Samochodem samowyładowczym o ładowności 

do 5 t - 1 szt.; c)Zagęszczarką płytową min. 150 kg - 1 szt.; d)Zagęszczarką 

stopową tzw. skoczek - 1 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 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 instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, 

kanalizacyjnych i melioracyjnej (należy podać numer i datę uzyskania uprawnień 

budowlanych); 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. 

b)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; UWAGA 

!!! Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. 

poz.1278 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do realizacji 
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zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się również 

kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a 

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 

2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz. 394 ze zm.) oraz w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.). Zgodnie z 

obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby 

nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w w/w aktach 

prawnych: a)mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji 

zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz 

wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po 

przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w 

Rzeczpospolitej Polskiej, b)jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera 

budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do 

tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. 

do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji 

zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej 

usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do 

właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; c)świadczenie usług 

transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez 

właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. 

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. 

 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 
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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. 100.000,00 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; 

 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 
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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; 

 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 
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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; 

 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 
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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/. 

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 - Termin realizcji zamówienia - 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 
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 
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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: 16.03.2016 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 
 
 
 
 

z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
Zastępca Burmistrza Miasta 

                                                   /-/ 
Łukasz Stępień 

 


