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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 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.milanowek.pl 

 

Milanówek: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Spacerowej, 

Krasińskiego, Parkowej, Północnej i Grodeckiego w Milanówku 

 

Numer ogłoszenia: 247610 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 

 

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: Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy ulic Spacerowej, Krasińskiego, Parkowej, Północnej i Grodeckiego w Milanówku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy niżej wymienionych ulic 

znajdujących się na terenie miasta Milanówka. Zadanie nr 1: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy 

Spacerowej na terenie miasta Milanówka wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia 
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podziemnego, analizą komunikacyjną. Zadanie nr 2: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Krasińskiego 

na terenie miasta Milanówka wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą 

komunikacyjną. Zadanie nr 3: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta 

Milanówka wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 

Zadanie nr 4: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Północnej na terenie miasta Milanówka wraz z 

odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. Zadanie nr 5: 

Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Grodeckiego na terenie miasta Milanówka wraz z odwodnieniem, 

analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. Zamówieniem objęte są poniższe 

ulice: 1) Spacerowa na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Krasińskiego, 2) Krasińskiego na odcinku od ulicy 

Kościuszki do ulicy Wojska Polskiego, 3) Parkowa na odcinku od ulicy Krasińskiego do ulicy Północnej, 4) 

Północna na odcinku od ronda do istniejącej nawierzchni kostkowej, 5) Grodeckiego na odcinku od ulicy 

Krasińskiego do ulicy Północnej. Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć 

części zamówienia. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę całościową w postępowaniu 

zostanie odrzucona. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ulice objęte 

zamówieniem zlokalizowane są w strefie ochrony konserwatorskiej. W ulicach tych znajdują się media tj. 

wodociąg, kanał sanitarny, energia elektryczna, gazociąg, infrastruktura telekomunikacyjna; W rejonie ulic do 

zaprojektowania nie ma kanalizacji deszczowej - sugerowany do zaprojektowania system odwadniający to montaż 

studni chłonnych z systemem rozsączania; Ze wstępnego rozeznania wynika, iż będzie zachodzić konieczność 

przebudowy niektórych odcinków sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej - w przypadku zaistnienia kolizji 

nieprzewidzianych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia projektant będzie zobowiązany do przedstawienia 

rozwiązana projektowych usunięcia kolizji i opracowania odrębnych opracowań branżowych dla tych kolizji wraz 

z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w tym zakresie; W przypadku usunięcia zadrzewienia projektant będzie 

również zobowiązany do pozyskania na ten cel niezbędnych opinii i uzgodnień; Wykonawca zaprojektuje ścieżki 

rowerowe w miejscach, gdzie pozwalają na to parametry techniczne ulic objętych zamówieniem; Wykonane 

projekty muszą obejmować również chodniki - w miarę możliwości technicznych chodniki winny być 

zaprojektowane obustronnie; Wszystkie materiały do projektowania Projektant uzyska we własnym zakresie i na 

własny koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru nad prowadzonymi pracami przy 

realizacji inwestycji oraz bytności w terenie w czasie prowadzenia robót budowlanych. Pełnienie czynności 

nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej 

przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca realizujący zamówienie 

zobowiązany będzie do współpracy i koordynacji prac projektowych z Wykonawcą zadania pn. Wykonanie 

koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka oraz wykonanie 

dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego. Dokumentacja 

projektowa winna być opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie 

oferty. Nie należy opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie 
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dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) w takim 

przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące równoważność rozwiązań. UWAGA!!! 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 zamówienia uzupełniające stanowiące nie więcej niż 50 % wartości zamówienia 

podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy P.z.p. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 

01.10.2015 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości zależnej od zadania na które Wykonawca składa 

swoją ofertę: a)Zadanie nr 1: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Spacerowej na terenie miasta 

Milanówka 1 200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych i 00/100), b)Zadanie nr 2: Opracowanie projektowe pn. 

Przebudowa ulicy Krasińskiego na terenie miasta Milanówka 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych i 00/100), c)Zadanie 

nr 3: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanówka 2 500,00 zł (dwa 

tysiące pięćset złotych i 00/100), d)Zadanie nr 4: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Północnej na 

terenie miasta Milanówka 1 500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100), e)Zadanie nr 5: Opracowanie 

projektowe pn. Przebudowa ulicy Grodeckiego na terenie miasta Milanówka 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset 

złotych i 00/100). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do oferty należy 

dołączyć: Wykaz wykonanych a) min. 2 usług, których przedmiotem było opracowanie projektu 

budowlanego i wykonawczego budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o długości min. 700 m 

każda wraz z odwodnieniem; b) min. 1 usługę w zakresie opracowania rozwiązania kolizji z siecią 

energetyczną i telekomunikacyjną. - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z 

załączeniem dowodów, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 2 

do oferty. a) Zamawiający dopuszcza, aby projekt rozwiązania kolizji z siecią energetyczną lub 

telekomunikacyjną były opracowaniem dla jednego z obiektów wskazanych przez Wykonawcę 

realizowanego dla drogi długości o min. 700 m każda, b) Jeżeli Wykonawca przedstawi wykonanie 

dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany i wykonawczy budowy lub przebudowy lub 

rozbudowy drogi o długości mniejszej niż wymagany lub w innym zakresie niż wymagany przez 

Zamawiającego, bądź nie przedstawi wykonania 2 projektów odwodnienia lub 1 projektu rozwiązań 

kolizji jako najważniejszej usługi wskazanej powyżej 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. c) W przypadku szerszego zakresu wykonanych 

przez Wykonawcę usług od wskazanego powyżej należy wyodrębnić faktyczną wielkość wymaganej 

dokumentacji projektowej - polegającej na opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego 

budowy lub przebudowy lub rozbudowy drogi o długości min. 700 m każda, obejmującej projekt 

odwodnienia oraz rozwiązania kolizji z siecią energetyczną lub telekomunikacyjną. 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 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. 

• 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: a) Wykaz dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą 

uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie 

we właściwych izbach samorządu zawodowego - 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 - załącznik nr 3 do oferty. 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 3 do oferty. UWAGA !!! Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z 
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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 zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Dopuszcza się 

również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a 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 2013 r. poz. 932 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 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.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: 
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• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 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 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;  

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;  
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• 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;  
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• 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.  

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 - 90  

• 2 - Okres rękojmi za wady - 10  

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 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień niniejszej Umowy w niżej wymienionych przypadkach. Strony dopuszczają zmiany istotnych 

postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku: 1.zmiany terminu przewidzianego na wykonanie usług, które są spowodowane w szczególności 

przez: a)brak możliwości uzyskania przez Wykonawcę wszystkich informacji, danych lub niezbędnych uzgodnień 

do opracowania projektu, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, b)odmowę i/lub opóźnienie wydania 

przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę. Udowodnienie zaistnienia w/w przyczyn leży po stronie Wykonawcy. c)w 

sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności. d)w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu umowy zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, e)spowodowanego okolicznościami siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 

przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością oraz którym nie można zapobiec, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 
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znacznych rozmiarach np. zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, nadzwyczajne zaburzenia życia 

zbiorowego lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; Uwaga !!! Nie uznaje się za siłę wyższą: 

zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, 

trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, istotnego 

wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. f)z powodu działań osób 

trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 

g)w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej Umowy lub przerw powstałych z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego; Uwaga !!! W przypadkach, o których mowa w pkt. a) - g) Zamawiający przewiduje 

możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas, w którym realizacja zamówienia jest 

uniemożliwiona. 2.Zmiany osobowe: a)zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ogłoszeniu i 

SIWZ; b)zmiana Podmiotu trzeciego/Podwykonawcy lub rezygnacja Podmiotu trzeciego/ Podwykonawcy, na 

zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - zmiana może 

nastąpić pod warunkiem, iż nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 

wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy Podwykonawca; c)zmiana Projektanta 

przedstawionego 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, - 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. 3.Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany Umowy: a)zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub 

faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkujące nie możliwością realizacji przedmiotu umowy; b)zmiany 

warunków płatności - zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów ich 

wydatkowania, zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą 

cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało 

obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia; c)zmiany przez ustawodawcę stawki 

podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie 

dotyczyła; d)w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą), grożących rażącą 

stratą, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy, pomimo zachowania 

przez Strony należytej staranności. e)w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu 

umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami 3.Wykonawca zobowiązany jest 
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niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni kalendarzowych przed terminem realizacji poszczególnych prac 

objętych Umową lub terminem realizacji Umowy, powiadomić pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się 

o zmianę zawartej Umowy, dostarczając Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z wyczerpującym i szczegółowym 

uzasadnieniem. 3.1.Nie złożenie przedmiotowego wniosku wraz z uzasadnieniem w określonym terminie 

pozbawia Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej Umowy. 4.Zamawiający ma 3 dni kalendarzowe od 

daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku i powiadomienie Wykonawcę o swojej 

decyzji. 5.Ewentualne przesunięcie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile 

trwały przyczyny, o których mowa powyżej. 6.Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować 

się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia, w 

którym dowiedziały się o wystąpieniu siły wyższej. 7.Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o 

zmianę zawartej umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i szczegółowe 

uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niezachowania 

należytej staranności Wykonawcy. 8.Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej z wyjątkiem pkt. 2.3. c), nie 

będą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 9.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. 10.Wyżej 

wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i 

zostaną wprowadzone do Umowy aneksem. 

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: Referat ds. 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: 01.10.2015 

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.4.17) 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Spacerowej na terenie miasta 

Milanówka wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis każdej z części 

przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik 3 SIWZ. Wykonawca może składać ofertę 

na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 



  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/284/15 od 22.09.2015 roku do 01.10.2015 roku (min. 7 dni) 
 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. okres rękojmi za wady - 10  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Krasińskiego na terenie miasta 

Milanówka wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis każdej z części 

przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 SIWZ. Wykonawca może składać 

ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. okres rękojmi za wady - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Parkowej na terenie miasta Milanówka 

wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis każdej z części 

przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załączniku 3 SIWZ. Wykonawca może składać ofertę 

na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. okres rękojmi za wady - 10  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Północnej na terenie miasta Milanówka 

wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis każdej z części 

przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 SIWZ. Wykonawca może składać 

ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.27.80.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. okres rękojmi za wady - 10  



  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

 
Nr 0051/284/15 od 22.09.2015 roku do 01.10.2015 roku (min. 7 dni) 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Opracowanie projektowe pn. Przebudowa ulicy Grodeckiego na terenie miasta 

Milanówka wraz z odwodnieniem, analizą kompleksową sieci uzbrojenia podziemnego, analizą komunikacyjną.. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis każdej z części 

przedstawiony jest w Opisie przedmiotu zamówienia - załacznik nr 3 SIWZ. Wykonawca może składać 

ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć części. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.  

• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90  

o 2. okres rękojmi za wady - 10  

 

 
 
 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
       /-/ 

          Wiesława Kwiatkowska 
 


