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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 programu funkcjonalno-użytkowego, audytu 

energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji 

budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce 

ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku 

Numer ogłoszenia: 297962 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

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 programu funkcjonalno-użytkowego, 

audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej 

zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są 

usługi: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej 
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dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 

06-03 w Milanówku. 2) Dokumentacja musi zostać opracowana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami 

pozwalającymi na aplikowanie Zamawiającemu o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typy 

projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 3)Dokumentacja techniczna i aplikacyjna 

będąca przedmiotem zamówienia ma obejmować wykonanie: 3.1.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony 

przeciwpożarowej dla budynku przy ulicy Warszawskiej 18; 3.2.Ekspertyzy stanu technicznego budynku; 

3.3.Audytu energetycznego opracowanego zgodnie z zasadami pozwalającymi na aplikowanie o fundusze unijne w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Działania 4.2 

Efektywność energetyczna, Typy projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 

3.4.Programu funkcjonalno-użytkowego; 3.5.Studium wykonalności; 3.6.Wniosku o dofinansowanie. 

4)Zaproponowane w dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia rozwiązania mają pozwalać na osiągniecie 

jak najlepszych wskaźników efektywności energetycznej (cieplnej i elektrycznej). 5)Teren, którego dotyczy 

niniejsze zamówienie zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 6)Wszystkie materiały, uzgodnienia 

do projektowania, informacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opracowanie i 

złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy zamówienia) Projektant uzyska we 

własnym zakresie i na własny koszt. 7)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. 

8)Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia 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. 9)Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma 

służyć do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany przygotować zestawienie kosztów 

wykonania robót termomodernizacyjnych i remontowych objętych dokumentacją. 10)Program funkcjonalno - 

użytkowy winien być opracowany po przeprowadzeniu audytu energetycznego obiektu wraz z inwentaryzacją 

obiektu. 11)Program funkcjonalno - użytkowy winien przedstawiać rozwiązania techniczne i technologiczne. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć propozycję rozwiązań materiałowych elementów obiektu (m.in. 

docieplenia budynku i dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, wentylacji, systemu ogrzewania, instalacji paneli 

fotowoltaicznych). 12)Część graficzna Programu funkcjonalno - użytkowego winna zawierać w szczególności 

inwentaryzację pomieszczeń budynku - rzuty, przekroje kondygnacji i docelową koncepcję wykorzystania 

pomieszczeń. 13)Nie należy opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie 

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 
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będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny 

prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.. 

II.1.5)  

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

•  

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

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: 21.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 

16.11.2015 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych i 00/100). 

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający 

wymaga złożenia oświadczenia 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: Wykaz wykonanych usług: a) min. 1 usługi, której przedmiotem było opracowanie 

programu funkcjonalno-użytkowego lub wielobranżowej dokumentacji projektowej dla 

termomodernizacji budynku, b) min. 1 usługi, której przedmiotem było opracowanie audytu 

energetycznego budynku, c) min. 1 usługi, której przedmiotem było opracowanie studium 

wykonalności. - 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 
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dopuszcza, aby każda z powyższych usług była zrealizowana przez Wykonawcę w ramach jednej 

umowy. b) Jeżeli Wykonawca przedstawi wykonanie mniejszej liczby usług niż wymagana lub w innym 

zakresie niż wymagany przez Zamawiającego, będzie to uznane przez Zamawiającego jako 

niewywiązanie się ze swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który potwierdza posiadanie 

poziomu kwalifikacji, kompetencji i rzetelności wymaganych dla należytego wywiązywania się z 

zobowiązań przy realizacji udzielanego zamówienia, c) W przypadku szerszego zakresu wykonanych 

przez Wykonawcę usług od wskazanego powyżej należy wyodrębnić faktyczny zakres realizacji umów 

- polegający na opracowaniu ww. projektu/audytu/studium. 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. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) 

poświadczenie wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonane; b) oświadczenie 

Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia o których mowa w pkt. a. UWAGA !!! Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa powyżej, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, 

na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane. W razie 

konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające, czy usługi zostały wykonane 

należycie lub są wykonywane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić 

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

wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zamawiającemu. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający 

wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający 

wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający 

wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
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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 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;  

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;  

• 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;  
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• 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 
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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;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty  

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 

zgodnie z zapisami zawartymi w załaczniku nr 2 - Projekt umowy 

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: 16.11.2015 

godzina 12:15, miejsce: w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: ul. Kościuszki 45, 

Milanówek, Bud. A, I piętro. 
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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 

 

 
 
 

 

z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
zastępca Burmistrza Miasta 

       /-/ 
          Łukasz Stępień 

 


