
  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/227/15 od 05.08.2015 roku do 24.08.2015 roku (min. 14 dni) 
 

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„Remont ulicy Chopina oraz ulicy Pewnej  
w Milanówku” 

  
OOggłłoosszzeenniiee  uummiieesszzcczzoonnee  ww  BBZZPP  ww  ddnniiuu  0055..0088..22001155  rrookkuu  nnuummeerr    

117147. -2015 
 
 
 

ZZaammiieesszzcczzeenniiee  ooggłłoosszzeenniiaa:: obowiązkowe 

OOggłłoosszzeenniiee  ddoottyycczzyy:: zamówienia publicznego 

 
  

11..  ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY  
 

11..11    NNaazzwwaa  ii  aaddrreess:: 
Gmina Milanówek  
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
REGON: 013269150; NIP: 5291799245; 
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl 

 

aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::    
  
www.milanowek.pl 
 

11..22..  RRooddzzaajj  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo::  
 
Administracja samorządowa 

 
22..  PPRRZZEEDDMMIIOOTT  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

  
22..22  RRooddzzaajj  zzaammóówwiieenniiaa::  
  
 roboty budowlane  
 

22..33  OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  ii  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Fryderyka Chopina oraz ulicy Pewnej  
w Milanówku.  
 
Zakres robót remontowych obejmuje: 

 

1. ulica Fryderyka Chopina  
długość remontowanego odcinka wynosi ok. 430 mb. (od granicy działki nr ew. 92/1 i 91/2 
obr. 05-12 do granicy działki nr ew. 34 obr. 05-16): 

1) frezowanie oraz ewentualne skucie istniejącego asfaltu; 
2) podniesienie i regulację istniejących niezniszczonych krawężników na ławie betonowej 

– ok. 330 mb.; 
3) ustawienie na ławie betonowej nowych brakujących krawężników – ok. 620 mb.; 
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4) zebranie nadmiaru kruszywa i uzupełnienie w miejscach brakujących ewentualnie 
wywiezienie z terenu budowy w miejsca wskazane przez Zamawiającego; 

5) ułożenie warstwy destruktu o grubości 10cm po zagęszczeniu; 
6) montaż oznakowania drogowego wg projektu stałej organizacji ruchu. 

 

2. ulica Pewna  
(docelowo ciągu pieszo-jezdnego) wg obmiaru 437mx5,8 m: 

1) korytowanie na głębokości ok. 40-50 cm. 
2) ustawienie krawężników na ławie betonowej 
3) podbudowę ze żwiru grubość warstwy 10 cm i kruszywa betonowego grubość warstwy 

20 cm 
4) wysypanie tłucznia kamiennego o różnej frakcji grubość warstwy 10 cm. 
5) montaż oznakowania drogowego wg projektu stałej organizacji ruchu. 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również opracowanie uproszczonej dokumentacji 

projektowej dla obydwu ulic zawierającej w szczególności: 

1) projekt zagospodarowania działki na której będą prowadzone roboty budowlane, 

2) przekrój profilu drogowego 

na podstawie, której nastąpi zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę do Starosty 

Powiatu Grodziskiego.  

 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia opracuje także projekt stałej organizacji ruchu wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w tym do wykonania powykonawczej 
dokumentacji.  

 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- plan zagospodarowania, 
- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych  materiałów. 
- oświadczenie kierownika robót o wbudowaniu ww. materiałów budowlanych 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 
 

Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi 

wykonania robót przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 

Załącznik nr 1. 
 
Wykonawca przed wejściem w teren na minimum 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem prac 
zobowiązany będzie do: 

1. poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie wejścia w teren w celu opublikowania 
odpowiednich informacji na stronie internetowej Zamawiającego, 

2. ustawienia tablic informujących o zamknięciu ulicy z podaniem terminu rozpoczęcia prac. 
Tablice informacyjne Wykonawca odbierze z Urzędu Miasta. 

 
Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym 
przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z opracowanym przez Wykonawcę projektem, 
obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 
rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie 
Kierownik robót. 
 

Wykonawca musi uwzględnić wykonanie niektórych prac ręcznie w celu zapewnienia ich estetycznego 
wykonania. Na odcinku prowadzenia robót należy w sposób fachowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
wszystkie drzewa. 
 
Roboty drogowe będą prowadzone w terenie uzbrojonym, więc Wykonawca przed przystąpieniem do 
robót zobowiązany jest do powiadomienia właścicieli sieci o zamiarze prowadzenia robót na danym 
terenie. Wykonawca zobowiązany będzie do wyegzekwowania od właścicieli sieci prawidłowego 
oznaczenia wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu objętym robotami budowlanymi. 
 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odnalezienia 
wszystkich zasuw oraz studzienek, regulacji wszelkich odkrytych urządzeń poprzez podniesienie ich do 
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poziomu wykonywanej nawierzchni. Powyższe prace Wykonawca wykona w uzgodnieniu 
z właścicielami urządzeń. 
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym 
Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt. 
Po zakończeniu prac Wykonawca dokona wspólnego z właścicielami danych urządzeń przeglądu 
wszystkich zasuw co zostanie potwierdzone stosownymi protokołami. 
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania i nie uszkodzenia oznaczeń geodezyjnych. W przypadku 
ich naruszenia Wykonawca  na swój koszt odtworzy wszystkie uszkodzone znaki geodezyjne. 
 
 Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących 
odpowiednią  jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i 
urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 
aprobaty techniczne, świadectwa, jakości) i dołączyć je do zgłoszenia zakończenia robót. 
Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom normowym oraz o innych 
parametrach niż określone Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie 
nowe i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym 
w STWiOR. 
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w 
dokumentacji postępowania, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji (materiały równoważne).W przypadku zastosowania materiałów równoważnych 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania w ofercie równoważnej lub lepszej funkcjonalności. 
Materiały i elementy budowli muszą być jednorodne i wskazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami w dokumentacji projektowej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie biologiczne 
i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.  

  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zagospodarowania powstałego urobku poprzez 
przewiezienie go i rozplantowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace od 

odbioru robót potwierdzonego protokołem podpisanym przez Strony.  

 
Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą 
personelu jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym sprzętem i narzędziami.  
Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego 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 w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.    
 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) 
firmy Wykonawcy. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym na podstawie 
cen jednostkowych za faktycznie wykonane roboty budowlane. Wynagrodzenie obejmuje całość 
kosztów robót i wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiajacy 
dopuszcza możliwość wbudowania mniejszej ilości materiału, niż zakładana w dokumentacji 
postępowania.  

 

22..44  PPrrzzeewwiidduujjee  ssiięę  uuddzziieelleenniiee  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh::  
  
OOkkrreeśślleenniiee  pprrzzeeddmmiioottuu  oorraazz  wwiieellkkoośśccii  lluubb  zzaakkrreessuu  zzaammóówwiieeńń  uuzzuuppeełłnniiaajjąąccyycchh  
  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wybranemu 

Wykonawcy, które stanowić będą nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będą 
polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia 
podstawowego. 
 

22..55.. WWssppóóllnnyy  SSłłoowwnniikk  ZZaammóówwiieeńń  ((CCPPVV))::  
  
CPV 45 23 31 40-2 Roboty drogowe 
45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
71 32 00 00-7    Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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22..55.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  cczzęęśścciioowweejj::  
 
nie 
 
22..66.. CCzzyy  ddooppuusszzcczzaa  ssiięę  zzłłoożżeenniiee  ooffeerrttyy  wwaarriiaannttoowweejj.. 

 
nie 

 
22..77.. CCzzaass  ttrrwwaanniiaa  zzaammóówwiieenniiaa  lluubb  tteerrmmiinn  wwyykkoonnaanniiaa: 

 
do 15.10.2015 rok 
 
 

33..  IINNFFOORRMMAACCJJEE  OO  CCHHAARRAAKKTTEERRZZEE  PPRRAAWWNNYYMM,,  EEKKOONNOOMMIICCZZNNYYMM,,  
FFIINNAANNSSOOWWYYMM  II  TTEECCHHNNIICCZZNNYYMM  

 
33..11.. wwaaddiiuumm:: 
 

IInnffoorrmmaaccjjaa  nnaa  tteemmaatt  wwaaddiiuumm::  
 
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 6.000,00 PLN.  
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.08.2015 roku 
do godziny 1215  
 
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: „Remont ulicy Chopina oraz  
ulicy Pewnej w Milanówku”  lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 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 w pieniądzu, oryginały dokumentów należy 
załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45,  a ich 
poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty 
został złożony w oddzielnej kopercie. 
 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp. 

  
33..33..  WWaarruunnkkii  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  ooppiiss  ssppoossoobbuu  ddookkoonnyywwaanniiaa  oocceennyy      

                ssppeełłnniieenniiaa  ttyycchh  wwaarruunnkkóóww:: 
 

 
33..33..11 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   

               jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia w zakresie art. 22 ustawy 
Pzp. 
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33..33..22 wiedza i doświadczenie  
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
minimum 1 robotę w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi o nawierzchni gruntowej 
polegającej na utwardzeniu nawierzchni poprzez wbudowanie kruszywa, destruktu, tłucznia itp. w 
mieście, o wartości min. 100.000,00 zł brutto rozpoczęte i zakończone przed dniem wszczęcia 
postępowania  
o udzielenie zamówienia oraz posiada dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z  
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 
Jeżeli Wykonawca  przedstawi wykonanie budowy, przebudowy lub remontu na jednej drodze o 
wartości niższej niż 100.000,00 zł brutto i innym materiałem niż wymagany jako najważniejszej roboty 
wskazanej 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. 
 
W przypadku szerszego zakresu wykonanych przez Wykonawcę prac od wskazanego powyżej należy 
wyodrębnić faktyczną wielkość wymaganej roboty budowlanej – polegającej na np. budowie, 
przebudowie, rozbudowie lub remoncie w/w nawierzchni o wartości min.100.000,00 zł brutto. 
 
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 w powyższym warunku. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dowodów 
złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. 
warunki Wykonawca spełnił.  

 
Dowodami, o których mowa powyżej są:  
 

a) poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych, okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli  

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a). 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w 
wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów o których 
mowa powyżej. 

  

  

33..33..33 potencjał techniczny 
 

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i bezpiecznym 
oraz gwarantującym właściwą  jakość wykonywanych robót parkiem maszynowym, w szczególności: 
  

a) koparkami - 2 szt., 

b) ładowarką - 1 szt., 
c) samochodem samowyładowczym – 1 szt., 
d) samochodem skrzyniowym – 1 szt., 
e) samochodem dostawczym – 1 szt., 
f) zagęszczarką – 1 szt., 
g) sprężarką spalinową z młotem pneumatycznym lub młotem spalinowym – 1 szt., 
h) równiarką – 1 szt., 
i) zagęszczarkami płytowymi, ubijakami mechanicznymi lub małymi ręcznymi walcami 

wibracyjnymi – min. 2 sztuki każdego z wymienionego sprzętu, 
j) walcami lekkimi, średnimi i ciężkimi stalowymi gładkimi – min. 2 szt. Z każdego wskazanego 

sprzętu, 
k) walcem ogumionym – 1 szt. 

 
Zamawiający określił minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu. 
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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. 
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. 

 

3.3.4 osoby zdolne do wykonania   
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi 
uprawnienia do: 
    

a) wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003, Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) w 
zakresie kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej, oraz posiadającymi aktualne 
zaświadczenie o członkostwie we właściwych izbach samorządu zawodowego - 1 osobę; 
 

b) projektanta branży drogowej posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w 
specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej 
okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – 1 osobę.  

 
Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie 
posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie 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 2013 r. poz. 932 ze zm.):  
- 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,  
- 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; świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie 
dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
c) kierowania pojazdami silnikowymi, ciężarowymi - 3 osoby/kierowców posiadających  

wymagane dokumenty stwierdzające uprawnienia; 
 

d) obsługi sprzętu wymaganego przez Zamawiającego posiadającymi uprawnienia określone w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych 

 
 
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem, Wykonawca 
powinien wykazać iż dysponuje personelem w ilości wskazanej przez Zamawiającego i zapewnić przez 
cały czas realizacji zamówienia odpowiednią ilość personelu zapewniającą terminowe wykonanie robót, 

w tym osoby mogące zastąpić personel w przypadku absencji pracowniczej.  
 
Zamawiajacy dopuszcza łączenie funkcji projektanta z kierownikiem robót. Zamawiający dopuszcza 
możliwość, aby osoba posiadająca uprawnienia do obsługi pojazdu ciężarowego posiadała również 
odpowiednie uprawnienia do innego sprzętu.  
Jednak to na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za terminowe wykonanie zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest skierować odpowiednią kadrę, aby roboty mogły być realizowane 
jednocześnie na obu ulicach.  
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji osób oraz ilości osób 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.  
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33..33..55 Sytuacja ekonomiczna i finansowa   
 
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca, wykaże, iż posiada ubezpieczenie deliktowe 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o 
wartości nie mniejszej niż 100.000 zł (sto tysięcy zł.) obejmujące swoim zakres odpowiedzialność za 
produkt i wykonaną robotę budowlaną, 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 ubezpieczenia objętym dokumentem z wymienionym 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. 

 
33..44.. iinnffoorrmmaaccjjaa  oo  oośśwwiiaaddcczzeenniiaacchh  lluubb  ddookkuummeennttaacchh,,  jjaakkiiee  mmaajjąą  ddoossttaarrcczzyyćć        
            WWyykkoonnaawwccyy  ww  cceelluu  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  wwaarruunnkkóóww  uuddzziiaałłuu  ww        

                  ppoossttęęppoowwaanniiuu  oorraazz  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244  uusstt..11      
              uussttaawwyy  ::  

  

33..44..11  WW  zzaakkrreessiiee  wwyykkaazzaanniiaa  ssppeełłnniiaanniiaa  pprrzzeezz  wwyykkoonnaawwccęę  wwaarruunnkkóóww,,  oo  kkttóórryycchh        

                  mmoowwaa  ww  aarrtt..    2222  uusstt..  11  uussttaawwyy,,  oopprróócczz  oośśwwiiaaddcczzeenniiaa  oo  ssppeełłnniieenniiuu  wwaarruunnkkóóww      

                uuddzziiaałłuu  ww    ppoossttęęppoowwaanniiuu,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  

  
• 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 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;  

• 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;  
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33..44..22  WW  zzaakkrreessiiee  ppoottwwiieerrddzzeenniiaa  nniieeppooddlleeggaanniiaa  wwyykklluucczzeenniiuu  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..  2244    
                            uusstt..  11  uussttaawwyy,,  nnaalleeżżyy  pprrzzeeddłłoożżyyćć::  
  

• 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 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  
 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert  
 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert  
 

• 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 wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla  wykonawcy, 
określonym w pkt. 3.4.2 

 
 

33..44..33  DDookkuummeennttyy  ppooddmmiioottóóww  zzaaggrraanniicczznnyycchh  
  
  
JJeeżżeellii  wwyykkoonnaawwccaa  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoozzaa  tteerryyttoorriiuumm  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj,,  pprrzzeeddkkłłaaddaa::  
 

33..44..33..11    ddookkuummeenntt  wwyyssttaawwiioonnyy  ww  kkrraajjuu,,  ww  kkttóórryymm  mmaa  ssiieeddzziibbęę  lluubb  mmiieejjssccee  
zzaammiieesszzkkaanniiaa  ppoottwwiieerrddzzaajjąąccyy,,  żżee::  
  

• 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 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 

33..44..33..22   
 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-
8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 
-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert.  
 
 

33..44..44    ddookkuummeennttyy  ddoottyycczząąccee  pprrzzyynnaalleeżżnnoośśccii  ddoo  tteejj  ssaammeejj  ggrruuppyy  kkaappiittaałłoowweejj:: 
 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej; 

 
 

4.PROCEDURA 
 
4.1.1. TTrryybb  uuddzziieelleenniiaa  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
przetarg nieograniczony 
 

 

4.2.1. KKrryytteerriiaa  oocceennyy  ooffeerrtt:: 
 

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• Cena – 80 
• Czas gwarancji - 20  
 
 

44..33.. zzmmiiaannaa  uummoowwyy   
  

pprrzzeewwiidduujjee  ssiięę  iissttoottnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  zzaawwaarrtteejj  uummoowwyy  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  ttrreeśśccii  ooffeerrttyy,,  nnaa  

ppooddssttaawwiiee  kkttóórreejj  ddookkoonnaannoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaawwccyy:: 

DDooppuusszzcczzaallnnee  zzmmiiaannyy  ppoossttaannoowwiieeńń  uummoowwyy  oorraazz  ookkrreeśślleenniiee  wwaarruunnkkóóww  zzmmiiaann  
 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 
dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 
przypadkach: 
 

1) w zakresie terminu: 
a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 

wykonanie przedmiotu umowy w określonym terminie;  
b) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 
szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

d) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw  powstałych z 
przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego, 

e) z powodu konieczności wykonania dodatkowych robót, niemożliwych do przewidzenia 
przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę. 

2) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła; 
b) zmian przepisów prawa oraz wydanych  do  nich aktów wykonawczych  powiązanych z 

ustawą Pzp lub  przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia; 
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c) zmian podmiotu trzeciego (podwykonawcy), a nowy podwykonawca bądź Wykonawca 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podmiot trzeci/podwykonawca, 

d) zmiana projektanta, kierownika robót budowlanych,  osoby posiadającej uprawnienia do 
obsługi sprzętu, przedstawionych w ofercie – Wykonawca może dokonać zmiany tej 
osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę 
na następujących warunkach: 
- Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: śmierci, choroby lub 

zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji 
tej osoby lub utraty przez nią wymaganych uprawnień, 

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany 
będzie do zmiany ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego, 

e) w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków 
musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
dla pełnienia danej funkcji; 

f) w przypadku  wystąpienia  okoliczności, których  Strony   umowy  nie były  w stanie 
przewidzieć w terminie zawarcia umowy w zakresie terminu, wynagrodzenia, bądź 
obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia, pomimo  
zachowania  przez Strony należytej  staranności; 

 
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż trzy dni kalendarzowe od 
wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze 
ubiegania się o przedłużenie terminu wykonania prac, dostarczając Zamawiającemu wyczerpujące i 

szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień 
lub z niezachowania należytej staranności Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego wniosku w 
określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia terminu umowy.  
 
Zamawiający ma pięć dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do 
złożonego wniosku i powiadomienie Wykonawcę o swojej decyzji. Ewentualne przesunięcie terminu 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których 
mowa powyżej, przy czym wymagają one potwierdzenia pisemnego przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
 
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, dotyczących zmian w 
obowiązujących przepisach prawa Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
niezwłocznie od dnia powzięcia informacji, w formie pisemnej. 
Zmiana zawartej umowy w sytuacjach, o których mowa powyżej będzie obowiązywać od dnia złożenia 
zawiadomienia przez Wykonawcę.  
 
Każda zmiana zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia może zostać 
dokonana po wyrażeniu na nią zgody przez Zamawiającego. 
 
W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w tym na przedłużenie terminu 
wykonania zamówienia, zostanie sporządzony aneks w formie pisemnej. 
 
Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej z wyjątkiem zmian dotyczących podatku VAT, nie będą 
stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

  

44..44..  IInnffoorrmmaaccjjee  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnee  
  
44..44..11..  aaddrreess  ssttrroonnyy  iinntteerrnneettoowweejj,,  nnaa  kkttóórreejj  jjeesstt  ddoossttęęppnnaa    ssppeeccyyffiikkaaccjjaa  iissttoottnnyycchh  
wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa::  
 
www.milanowek.pl.  

  
SSppeeccyyffiikkaaccjjęę  iissttoottnnyycchh  wwaarruunnkkóóww  zzaammóówwiieenniiaa  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć  ppoodd  aaddrreesseemm::  
 
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Technicznej Obsługi Miasta  Urzędu Miasta Milanówka, 

ulica Spacerowa 4 w godzinach pracy Urzędu  

 
44..44..44..  TTeerrmmiinn  sskkłłaaddaanniiaa  wwnniioosskkóóww  oo  ddooppuusszzcczzeenniiee  ddoo  uuddzziiaałłuu  ww  ppoossttęęppoowwaanniiuu  lluubb  
ooffeerrtt::  
 
24.08.2015 roku,  godzina 1215 

 

MMiieejjssccee:: w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, bądź wysłać pocztą na ten sam 

adres Zamawiającego 
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44..44..55.. TTeerrmmiinn  zzwwiiąązzaanniiaa  ooffeerrttąą::  

 

OOkkrreess  ww  ddnniiaacchh:: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.) 

 
 

44..44..1166.. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 

 
 

 44..44..1177.. 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 

       /-/ 
          mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 

 


