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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: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka 2016 roku 

Numer ogłoszenia: 334348 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 

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: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie 

miasta Milanówka 2016 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia są usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni miejskiej i utrzymaniem czystości w 

Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta Milanówka. 2) Wykaz ulic, działek gminnych oraz 

skwerów przeznaczonych do koszenia przedstawione będą Wykonawcy przez Zamawiającego po 
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zawarciu umowy. 3) Po każdorazowym wykonaniu koszenia Wykonawca zobowiązany będzie do 

natychmiastowego zgrabienia i wywiezienia masy zielonej (w ciągu tego samego dnia). 4) W okresie 

koszenia Wykonawca będzie miał obowiązek raportować (telefonicznie bądź e-mailowo) w każdy 

poniedziałek o wykazie ulic wykoszonych w poprzednim tygodniu. 5) Po przycinaniu gałęzi i wycinaniu 

drzew należy każdorazowo rozdrobnić je rębarką i na bieżąco uprzątnąć i wywieść drewno (w ciągu 

tego samego dnia). 6) Po zgrabieniu liści Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego bieżącego 

uprzątnięcia liści (w ciągu tego samego dnia). 7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pozostawienia 

w miejscu przeprowadzonych prac ściętych gałęzi drzew, krzewów, czy skoszonej trawy (chwastów), a 

także zgrabionych liści. Za nie wykonanie tych prac Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary 

przewidziane w zawartej umowie. 8) Grubiznę uzyskaną z wycinki drzew Wykonawca wywiezie 

bezpośrednio do rodzin zamieszkałych na terenie miasta, wskazanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej (listę wskazanych osób Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy). 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemne poświadczenie mieszkańca o 

przyjęciu grubizny uzyskanej z wycinki drzew. W oświadczeniu powinny być zawarte dane personalne 

mieszkańca oraz data i czytelny jego podpis. 9) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wywieźć (w 

ciągu tego samego dnia) i zutylizować urobek (skoszoną trawę, chwasty, przycięte gałęzie itp.) po 

przeprowadzonych pracach. Za nie wykonanie tych prac Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary 

przewidziane w zawartej umowie. 10) Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie 

również do utrzymania czystości w Miejscach Pamięci Narodowej oraz ustawiania i zapalania zniczy w 

dni świąteczne zgodnie z kalendarzem, ustawienia chryzantem doniczkowych na dzień 1XI oraz mycia 

pomników na miejscach Pamięci Narodowej. 11) Szczegółowy opis i zakres usług do wykonania, 

obmiar i przewidywaną krotność wykonania usług przedstawia Tabela kosztowa - załącznik nr 4 do 

SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3 do SIWZ. 12) Wykonawca zobowiązany 

będzie do odbioru i transportu zamówionego przez Zamawiającego materiału ogrodniczego takiego jak: 

sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, a także kwiatów i zniczy przeznaczonych do ustawienia na 

terenach Miejsc Pamięci Narodowej, oraz dostarczenia go do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. 13) Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu nawozów i środków ochrony roślin po 

wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu rodzaju, ilości i wartości z Zamawiającym i na rachunek 

Zamawiającego. Za nieuzgodniony zakup nawozów i środków ochrony roślin Zamawiajacy nie będzie 

pokrywał kosztów, zakup takich środków będzie obciążał Wykonawcę. 14) Wszelkie formalności i 

opłaty związane z wyłączeniem energii elektrycznej na czas wykonywanych cięć gałęzi drzew w 

sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, a które należy zgłosić i uzyskać na nie zezwolenie w 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków leżą w gestii 

Wykonawcy. 15) Podane ilości i zakresy wykonywanych prac mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu 

w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac pielęgnacyjnych w 

zakładanej ilości. Zwiększenie ilości prac uprawnia Wykonawcę do wynagrodzenia wg cen 

jednostkowych określonych w tabeli kosztowej w granicach ogólnej wartości umowy. Zmniejszenie 

zakresu prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania. 16) Prace składające się na przedmiot 
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umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz 

zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. 17) 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty, normy 

branżowe oraz na żądanie Zamawiającego okazania w stosunku do wskazanych materiałów 

certyfikatów bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. 18) 

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do 

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie. 19) Wykonawca realizujący 

usługi zobowiązany będzie do wyposażenia personelu skierowanego do realizacji zamówienia w ubranie 

ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy realizującego usługi na podstawie zawartej umowy i 

przynajmniej z elementami odblaskowymi. 20) Park maszynowy użyty do prac w terenie również musi 

być oznaczony logo (nazwą firmy) Wykonawcy realizującego usługi na podstawie zawartej umowy. 21) 

Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu jak również zobowiązany jest do 

dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania zamówienia. 22) 

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. 23) Zamawiający będzie 

wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac dotyczący pielęgnacji zieleni, a także termin wykonania 

tych prac poprzez zlecenia telefoniczne potwierdzając niezwłocznie zlecenie, faksem lub pocztą 

elektroniczną podpisane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Każde zlecenie i wykonanie zawartych 

w nim prac będzie zakończone ogólnym jednym protokołem odbioru dla wszystkich zleceń 

podpisanym przez obie Strony na koniec każdego miesiąca.. 

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 prac, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.21.16.00-8, 77.23.00.00-

1, 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9, 90.52.43.00-9, 90.60.00.00-

3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

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

31.12.2016. 
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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 17.12.2015 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł (cztery tysiące złotych 

00/100). Zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium określa rozdz. XIII SIWZ 

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 W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, do oferty należy dołączyć: 1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów; - Zezwolenia na transport wydane na podstawie 

wcześniejszych przepisów zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej 

jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów 

gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa lub z dniem 

uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym; - 

Zezwolenie powinno być wydane przez Organ właściwy ze względu na miejsce siedziby lub 

zamieszkania transportującego odpady. - Organem wydającym zezwolenia jest Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska, lub Starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub 

zamieszkania transportującego odpady. - Zamawiający będzie honorował zezwolenia 

obejmujące swoim zakresem cały kraj. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez 

Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację złożonych dokumentów w 

zakresie terminu obowiązywania zezwoleń, jak również obszaru na jaki zostały wydane. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca 

spełnił. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu 

warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć: Wykaz dysponowania co 

najmniej: - 1 szt. samochodu samowyładowczego do 5 ton, - 1 szt. podnośnika, - 1 szt. 

koparko-ładowarki, - 4 szt. kos spalinowych, - 3 szt. kosiarek z koszem, - 4 szt. nożyc 

mechanicznych do cięcia żywopłotu ( w tym 3 szt. spalinowych), - 2 szt. pił spalinowych, - 1 

szt. rębarki do gałęzi, - 1 szt. frezarki do pni, - środkami łączności takimi jak: telefon 

stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą elektroniczną. Zamawiający określił 

minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu. Zamawiający będzie oceniał spełnianie 

przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu potencjału 

technicznego w zakresie ilościowym sprzętu i urządzeń w nim 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. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu oceny spełnienia warunku, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć: Wykaz dysponowania co najmniej: a. co 

najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe ogrodnicze lub kierunkowe (leśnik, 

ogrodnik, architekt krajobrazu) z min. 3-letnim doświadczeniem w pracy przy pielęgnacji 

zieleni wysokiej i niskiej, lub b. co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie min. 

średnie kierunkowe (ogrodnik, leśnik, rolnik) z min. 5-letnim doświadczeniem przy 

pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej, c. co najmniej jedną osobą posiadającą kurs pilarzy drzew 

ozdobnych I stopnia z min. 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu pracy w zakresie 

pielęgnacji drzew, d. co najmniej dwie osoby posiadające kurs pilarzy drzew ozdobnych II 

stopnia z min. 2- letnim doświadczeniem w wykonywaniu pracy w zakresie pielęgnacji drzew, 

e. co najmniej dwie osoby z wykształceniem ogrodniczym lub leśnym i minimum 2-letnim 

doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych, f. co najmniej jedną osobą, która będzie 

kierować pracami przy konserwacji zabytkowej zieleni, która posiada kwalifikacje, o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 

października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 

zabytków (Dz. U. z 2015r poz. 1789) tj. musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra 

inżyniera uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym 

zakresie oraz odbytą po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę 

zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru 

zabytków, g. co najmniej jedną osobą, posiadającą kwalifikacje określone w Rozporządzeniu 
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Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015r poz. 

1789) tj. posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy 

albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach 

związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową 

przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków, h. co najmniej dwie 

osoby posiadające wymagane umiejętności i uprawnienia do kierowania pojazdami 

silnikowymi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający 

kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania 

pojazdem - prawo jazdy min. kategorii C, i. co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia 

operatora maszyn i innych urządzeń technicznych z zaliczonym odpowiednim instruktażem: 

zawodowym, przeszkoleniem bhp i p.poż., znającą instrukcję obsługi maszyn. - 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. Oświadczenie, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 

do oferty. 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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty należy dołączyć: a) opłaconą polisę, a w 

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł. W przypadku ustalenia 

limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100.000,00 zł. 
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Polisa musi być ważna (opłacona) na dzień składania ofert. - Zamawiający nie wyraża zgody 

na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie szkód powstałych w skutek 

rażącego niedbalstwa Wykonawcy i podwykonawcy lub podwykonawców, - Wykonawca 

będzie zobowiązany do utrzymania ubezpieczenia ze wskazaną sumą ubezpieczenia przez 

cały okres obowiązywania umowy. W przypadku, gdy polisa OC nie będzie obejmowała 

swoim okresem ubezpieczenia całego okresu realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłużenia okresu ubezpieczenia i dostarczenia oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem właściwej polisy OC do Zamawiającego, w 

terminie do 3 dni kalendarzowych od wygaśnięcia polisy poprzedniej. Uwaga !!! Jeżeli 

Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, 

polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, winien on przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową dotyczącą tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, a także opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że podmioty udostępniające są ubezpieczone (delikt) od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia obejmujące swoim zakres odpowiedzialność za produkt i wykonaną usługę, 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 i 

kwotą ubezpieczenia z wymienionymi 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. 

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: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;  
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• 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;  

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;  
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• 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;  

• 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 
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wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 

-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 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 - 95  

• 2 - okres rękojmi - 5  

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 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 

Możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jak również 

warunki takich zmian Zamawiający określił w Projekcie umowy stanowiącym integralną część SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.milanowek.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Referacie 

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: 

17.12.2015 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 
 
 

 

       Burmistrz Miasta Milanówka 
       /-/ 

          Wiesława Kwiatkowska 
 


