
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 
                                                                                                                                         

                                                                                                                         Milanówek, dnia 25.04.2016 r. 
ZP.271.1.14.2016 
                                     

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/13/TOM/16 przeprowadzonego                   
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w granicy pasa drogowego w ul. Jodłowej w Milanówku” 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty 

 

działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r.,  poz. 

2164 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania: 

 

Nr 
oferty 

 
Nazw (firma) i adres 

Wykonawcy 

 
Cena całkowita 

brutto 
(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia warunków 

udziału 
w postępowaniu 

i oceny ofert 

Kryterium Nr 1 
Cena całkowita 

brutto 
(pkt) 

Ranga 80 % 

Kryterium Nr 2 

Termin 
realizacji 

zamówienia 
(pkt) 

Ranga 20 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych za 
wszystkie 

kryteria oceny 
ofert 

1 

ZUH Marek 
Dylewski 

ul. Górna 20a 
87-600 Lipno 

 
376 469,66 

(po 
poprawieniu 

omyłki 
rachunkowej: 

376 469,67) 
 

Wykonawca  

nie spełnia 

warunków udziału  

w postępowaniu, 

Wykonawca 

wykluczony, oferta 

odrzucona 

- - - 

2 

„PLAST-BUD”  
Zofia i Kazimierz 
Olszewscy Sp. J. 
ul. Bielińska 2 

06-400 Ciechanów 

534 871,27 

Wykonawca  

nie spełnia 

warunków udziału  

w postępowaniu, 

Wykonawca 

wykluczony, oferta 

odrzucona 

- - - 

3 

Inżynieria 
ADAMPOL 

Adam Michalik 
ul. Spacerowa 3 
05-280 Adampol 

480 959,76 

Wykonawca  

nie spełnia 

warunków udziału  

w postępowaniu, 

Wykonawca 

wykluczony, oferta 

odrzucona 

- - - 

4 

GRAND-BUD 
Zbigniew 
Siekierski 

ul. Dewajtis 9 
96-500 Sochaczew 

539 896,30 

Wykonawca  

nie spełnia 

warunków udziału  

w postępowaniu, 

Wykonawca 

wykluczony, oferta 

odrzucona 

- - - 
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5 

 
Usługi Sprzętowe - 

Roboty Ziemne 
Instalatorstwo  

wodno-
kanalizacyjne 

Jan Radgowski 
ul. Olsztyńska 3,  
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 
 

479 700,00 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta 

nie podlega 

odrzuceniu 

63,6717 0,0000 63,6717 

6 

FRANK POL-BIS 
Paskudzki 
Franciszek 

ul. Nadarzyńska 7 
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 

381 792,00 

Wykonawca spełnia 

warunki udziału w 

postępowaniu, oferta 

nie podlega 

odrzuceniu 

80,0000 20,0000 100,0000 

 
 

 
Po terminie składania ofert,  wpłynęła/y  0 oferta/y,  którą/e złożyła/y firma/y* - nie dotyczy. 

 
Wykluczono z postępowania Wykonawców: 

 

1. ZUH Marek Dylewski na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  „Z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu”.  

 

Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił dokumenty, które w pełnym zakresie nie potwierdzały spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału określonych przez Zamawiającego.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału           

w postępowaniu, w tym między innymi warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia,. W myśl § 1 ust. 1 pkt  4, 7 i 8 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 

r.          w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 231)           w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający może żądać: 

1) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych               

w celu realizacji zamówienia wraz z  informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

2) wykazu 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami,  

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie mu zamówienia.            

W razie niewykazania spełniania warunku, Wykonawca może jednokrotnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

poprawić wadliwy albo złożyć brakujący dokument lub oświadczenie, zgodnie z procedurą określoną art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.  

W świetle art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p  Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń                                

i dokumentów, jeżeli te w ogóle nie zostały złożone albo te, które zostały złożone wraz z ofertą nie potwierdzają, że spełnia on 

warunki udziału w przetargu, lecz brak ten może zostać uzupełniony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Zamawiający wezwał Wykonawcę i wyznaczył termin do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału do dnia 13 kwietnia 2016 roku.. 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie złożył tylko część z wymaganych dokumentów.  

W wykazie dysponowania osobami Wykonawca wskazał, iż dysponuje Kierownikiem robót, który realizował inwestycje w latach 

2011-2015 dla różnych Gmin. Zamawiający w druku wykazu wyraźnie wskazał, iż Wykonawca zobowiązany jest podać konkretne 

inwestycje oraz okres ich trwania. W dokumencie złożonym na wezwanie Zamawiającego takich danych Wykonawca nie wskazał, a 

pozostawił je w pierwotnym brzmieniu. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do Wykonawcy 

ubiegającego się  o udzielenie mu zamówienia.             

W razie niewykazania spełniania warunku, Wykonawca może jednokrotnie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

poprawić wadliwy albo złożyć brakujący dokument lub oświadczenie, zgodnie z procedurą określoną art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.  
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Wobec niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca został wykluczony  z postępowania. 

Zamawiający w SIWZ określił swoje oczekiwania wobec Wykonawców zamierzających przystąpić do przetargu. Oferta Wykonawcy 

tych wymagań nie spełniała. 

 

2. „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków 

udziału w postępowaniu”.  

 
Wykonawca wraz z ofertą przedłożył „Wykaz sprzętu”, jakim dysponuje i jaki zamierza skierować do realizacji przedmiotowego 

zamówienia. Jednak w treści dokumentu nie było wszelkich danych wymaganych przez Zamawiającego.  

Zamawiajacy w dokumentacji postępowania określił warunki udziału, jakie muszą spełnić Wykonawcy przystępujący                                    

do przedmiotowego postępowania. Zamawiający wskazał jakim potencjałem technicznym ma dysponować Wykonawca podając 

jego parametry techniczne, które Wykonawca miał potwierdzić w złożonej ofercie.  

 

W związku z powyższym Zamawiający na mocy art.. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia powyższego 

dokumentu.   

 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie złożył ponownie „Wykaz dysponowania sprzętem”                 

w którym wskazał sprzęt jakim dysponuje podając jego parametry techniczne. W złożonym dokumencie Wykonawca  wskazał,                      

iż dysponuje samochodem samowyładowczym o ładowności 12 ton. Jednakże, Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu 

wskazał, iż Wykonawca ma dysponować samochodem samowyładowczym o ładowności 5-10 t. Mając na uwadze, iż Zamawiajacy 

literalnie wskazał jaki maksymalny tonaż ma posiadać samochód skierowany do realizacji zamówienia, pojazd wskazany przez 

Wykonawcę tych parametrów nie spełnia. 

 

Wobec niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca został wykluczony  z postępowania. 

Zamawiający w SIWZ określił swoje oczekiwania wobec Wykonawców zamierzających przystąpić do przetargu. Oferta Wykonawcy 

tych wymagań nie spełniała. 

 

3. Inżynieria ADAMPOL Adam Michalik na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych                       
tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału                   
w postępowaniu”.  
 

Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił dokumenty, które w pełnym zakresie nie potwierdzały spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału określonych przez Zamawiającego.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w tym między innymi warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej. W myśl § 1 

ust. 1 pkt 2, 4, 7, 8, 10 i 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w celu wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający może żądać: 

1) wykazu 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; 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,  

3) wykazu 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, 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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6) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony                 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, iż będzie korzystał z podmiotu trzeciego w zakresie posiadania wiedzy                                

i doświadczenia, jednocześnie nie przedstawiając wszystkich wymaganych dokumentów dla podmiotu trzeciego. 

 

Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia należy do Wykonawcy ubiegającego                   

się o udzielenie mu zamówienia. W razie niewykazania spełniania warunku, Wykonawca może jednokrotnie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, poprawić wadliwy albo złożyć brakujący dokument lub oświadczenie, zgodnie z procedurą 

określoną art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.  

W świetle art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i 

dokumentów, jeżeli te w ogóle nie zostały złożone albo te, które zostały złożone wraz z ofertą nie potwierdzają, że spełnia on 

warunki udziału w przetargu, lecz brak ten może zostać uzupełniony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Zamawiający wezwał Wykonawcę i wyznaczył termin do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia do dnia 13 kwietnia 2016 roku do godziny 12:00. 

Wykonawca nie przedłożył żadnych dokumentów na wezwanie Zamawiającego. 

 

Wobec niewykazania w stosownym czasie i niewykonania wezwania Zamawiającego w terminie, Wykonawca został 

wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. Zamawiający w SIWZ określił swoje oczekiwania wobec Wykonawców 

zamierzających przystąpić do przetargu. Oferta Wykonawcy tych wymagań nie spełniała. 

 

4. GRAND-BUD Zbigniew Siekierski na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych                            
tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wykazali spełniania warunków udziału                             
w postępowaniu”.  

 
Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił dokumenty, które w pełnym zakresie nie potwierdzały spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału określonych przez Zamawiającego.  

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy P.z.p. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, w tym między innymi warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia,  dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej. W myśl § 1 ust. 1 pkt 2, 4 i 11 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału   w postępowaniu Zamawiający może żądać: 

1) wykazu robót budowlanych wykonywanych 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 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, 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług lub robót budowlanych                   

w celu realizacji zamówienia wraz z  informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, 

3) 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 

Ponadto Wykonawca w złożonej ofercie wskazał, iż będzie korzystał z podmiotu trzeciego w zakresie posiadania wiedzy                                 
i doświadczenia, jednocześnie nie przedstawiając wszystkich wymaganych dokumentów dla podmiotu trzeciego.  
Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia należy do Wykonawcy ubiegającego się                 

o udzielenie mu zamówienia. W razie niewykazania spełniania warunku, Wykonawca może jednokrotnie, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, poprawić wadliwy albo złożyć brakujący dokument lub oświadczenie, zgodnie z procedurą 

określoną art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p.  

W świetle art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p Zamawiający ma obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń i 

dokumentów, jeżeli te w ogóle nie zostały złożone albo te, które zostały złożone wraz z ofertą nie potwierdzają, że spełnia on 

warunki udziału  w przetargu, lecz brak ten może zostać uzupełniony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Zamawiający wezwał Wykonawcę i wyznaczył termin do uzupełnienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia do dnia 13 kwietnia 2016 roku do godziny 12:00. 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na uzupełnienie złożył tylko część z wymaganych dokumentów.  

W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca wskazał, iż polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej 

przedłożona wraz z ofertą obejmuje wykonywaną działalność gospodarczą zgodnie z kodami PKD wymienionymi w załączonym 

do oferty wpisie do CEIDG. Jednak treść przedłożonej kopii dokumentu wskazuje, że ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
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objęta jest wyłącznie działalność wymieniona w przedmiotowym dokumencie o kodzie PKD 43.11.Z „Rozbiórka i burzenie obiektów 

budowlanych”, a tym samym nie potwierdza stanowiska Wykonawcy.  

 

Wobec niewykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca został wykluczony  z postępowania. 

Zamawiający w SIWZ określił swoje oczekiwania wobec Wykonawców zamierzających przystąpić do przetargu. Oferta Wykonawcy 

tych wymagań nie spełniała. 

 

Odrzucono ofertę Wykonawcy: 

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Ofertę wykonawcy wykluczonego, uznaje się                             

za odrzuconą” tj. 

1. Wykonawca ZUH Marek Dylewski nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2. Wykonawca „PLAST-BUD” Zofia i Kazimierz Olszewscy Sp. J. nie wykazał spełniania warunków udziału                         

w postępowaniu, 

3. Wykonawca Inżynieria ADAMPOL Adam Michalik nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

4. Wykonawca GRAND-BUD Zbigniew Siekierski nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawcy zostali wykluczeni, a zgodnie z obowiązującymi przepisami ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje                                   

się za odrzuconą. Wykluczenie Wykonawcy i uznanie jego oferty za odrzuconą jest obligatoryjnym obowiązkiem Zamawiającego 

wynikającym z przepisów prawa. Zamawiający nie ma możliwości przyjęcia oferty, która nie spełnia wymagań określonych w 

ustawie P.z.p. 

 

Dwie oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6  firmy: 

FRANK POL-BIS Paskudzki Franciszek 

Cena całkowita brutto: 381 792,00 zł, w tym: 

 na zad. nr 1: 78 597,00 zł, 

na zad. nr 2: 303 195,00 zł, 

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące 

 

Uzasadnienie wyboru:  

 

Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu postawionych przez 

Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru oferty: Oferowana cena 

całkowita brutto (80 %), Termin realizacji zamówienia (20 %). Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

ww. kryteriów.  

 

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 1 pkt. 2)  ustawy P.z.p., przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego po uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zapraszamy do udziału  

w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 

                                 Burmistrz Miasta Milanówka                            

                                                            /-/ 

                                                    Wiesława Kwiatkowska    

                                                                               
 

 

 
 
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 
 
 

Nr 0051/142/16 od 25.04.2016 roku do 30.04.2016 roku (5 dni) 


