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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIUU  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    
  

na podstawie w art. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)                                                                       

oraz ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1020) 

ogłasza przetarg nieograniczony 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy):  

http://www.milanowek.pl 

 
Ogłoszenie nr 365707 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.  

 
Milanówek: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka w 2017 roku 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  

 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:  
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
nie  
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  
45, 05822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail 
przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

Adres strony internetowej (URL): www.milanowek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w 
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
tak  
www.milanowek.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
tak  
www.milanowek.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
nie  
Adres:  
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
nie  
 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)  
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta 
Milanówka w 2017 roku 
 
Numer referencyjny: ZP.271.1.45.2016 
 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
 
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 zostanie przedstawiony Wykonawcy przez Zamawiającego po 
zawarciu umowy; 3)Wykonawca zobowiązany będzie po każdorazowym wykonaniu koszenia do 
natychmiastowego zgrabienia i wywiezienia masy zielonej (w ciągu tego samego dnia); 4)Wykonawca 
będzie miał obowiązek w okresie koszenia raportować (telefonicznie bądź e-mailowo) co każdy 
poniedziałek o wykazie ulic wykoszonych w poprzednim tygodniu; 5)Wykonawca zobowiązany będzie po 
przycinaniu gałęzi i wycinaniu drzew do każdorazowego ich rozdrobnienia rębarką i bieżącego uprzątania i 
wywiezienia drewna (w ciągu tego samego dnia); 6)Wykonawca zobowiązany będzie po zgrabieniu starych, 
obumarłych części roślin, liści do każdorazowego bieżącego uprzątnięcia odpadów zielonych (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 odpadów zielonych. 
Za nie wykonanie tych prac Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary przewidziane w zawartej 
Umowie; 8)Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia grubizny uzyskanej z wycinki drzew 
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. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ww. oświadczeniu lokalizację i gatunek 
pozyskanej grubizny; 9)Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wywiezienia (w ciągu tego 
samego dnia) i zutylizowania urobku (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 5 do SIWZ oraz 
„Opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 4 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 Zamawiający 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 
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ogólnej wartości Umowy. Zmniejszenie zakresu prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania; 
16)Prace składające się na przedmiot zamówienia 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 realizacji 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; 24)Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie 
wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późń. zm.), o których mowa w art. 29 ust. 
3a ww. ustawy: 1.Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w 
pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do wykonywania 
przedmiotu umowy w zakresie wykonywania prac przy zieleni miejskiej na cały okres realizacji przedmiotu 
umowy, 2.Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o 
których mowa w pkt 1 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie 
wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1 tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie 
na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. zanonimizowaną 
kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy itp.): a)Wykonawca zobowiązuje 
się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1502 z późń. zm.); b)Oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; c)Kopia 
umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 3.Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości 
lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1 może podjąć decyzję 
o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma 
obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o których mowa w pkt 2, 
potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1. Przedstawienie 
dowodów, o których mowa w pkt 2 nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie 
krótszym niż 3 dni robocze, 4.Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres 
obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie (oświadczenie własne 
Wykonawcy/Podwykonawcy) dotyczące osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1 i potwierdzające 
spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1. 5.Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których 
mowa w pkt 1, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu 
jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 
wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt 2. Obowiązek ten Wykonawca 
zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany, 6.Nieprzedłożenie przez 
Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w 
odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
osób na podstawie umów o pracę.  
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II.5) Główny kod CPV: 77211400-6 
 
Dodatkowe kody CPV:77211500-7, 77211600-8, 77230000-1, 77300000-3, 77310000-6, 77312000-0, 
77314100-5, 77342000-9, 90524300-9, 90600000-3 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
 
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym 
okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.  
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  
 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje 
udzielanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem niniejszego 
zamówienia podstawowego (min. związanych z koniecznością zwiększenia krotności wykonania 
poszczególnych czynności w ramach pielęgnacji zieleni miejskiej), stanowiących nie więcej niż 50 % 
wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p. Wartość 
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług została uwzględniona przy obliczaniu wartości 
niniejszego zamówienia podstawowego. 
 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
 
data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: zezwolenie na transport odpadów 
z terenu miasta Milanówka wydane przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały 
kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług 
 
Informacje dodatkowe  
 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na 
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł. W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na 
jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100 000 zł.  
 
Informacje dodatkowe  
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III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 
Określenie warunków: Określenie warunków: Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) zezwolenia na transport odpadów z terenu miasta 
Milanówka wydanego przez właściwy organ ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania 
transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały 
kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług; 2) dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000 zł; W przypadku 
ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 100 000 zł; a) 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez 
Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p.; 3) Wykazu usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie: a) 
min. 3 usług, których przedmiotem była pielęgnacja zieleni niskiej na terenach miejskich ; b) min. 2 usług, 
polegających na pielęgnacji zieleni wysokiej na terenach miejskich, wpisanych do rejestru zabytków; w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu 
Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do 
SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, 
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 
P.z.p. 4) Wykazu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu 
lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami: a. samochód samowyładowczy do 5 ton, w liczbie 1 szt.; b. podnośnik, w liczbie 1 szt.; c. 
koparko-ładowarki, w liczbie 1 szt.; d. kosy spalinowe, w liczbie 4 szt.; e. kosiarka z koszem, w liczbie 3 
szt.; f. nożyc mechanicznych do cięcia żywopłotu ( w tym 3 szt. spalinowych), w liczbie 4 szt.; g. pił 
spalinowych, w liczbie 2 szt.; h. rębarki do gałęzi, w liczbie 1 szt.; i. frezarki do pni, w liczbie 1 szt.; j. 
środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą 
elektroniczną. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym 
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie 
odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może 
odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 5) Wykazu 
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
w niżej wymienionym zakresie: 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 co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie 
kierunkowe (ogrodnik, leśnik, rolnik) z min. 5–letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni wysokiej i 
niskiej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą kurs pilarzy drzew ozdobnych I stopnia z min. 2-letnim 
doświadczeniem w wykonywaniu pracy w zakresie pielęgnacji drzew, c) co najmniej dwie osoby 
posiadające kurs pilarzy drzew ozdobnych II stopnia z min. 2- letnim doświadczeniem w wykonywaniu 
pracy w zakresie pielęgnacji drzew, d) co najmniej dwie osoby z wykształceniem ogrodniczym lub leśnym i 
minimum 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych, e) co najmniej jedną osobą, która 
będzie kierować pracami przy konserwacji zabytkowej zieleni, która posiada kwalifikacje, o których mowa 
w art. 37a pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1330) o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których 
program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, 
oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych 
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, f) co 
najmniej jedną osobą, posiadającą kwalifikacje określone w 37a pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1330), tj. osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej 
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oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju 
pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, g) 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, h) 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. 
UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a 
ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi 
informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p.  
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją 
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  
 
Informacje dodatkowe: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia 
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  
tak  
 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
tak  
 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
 
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu 
z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);  
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
 
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) zezwolenia 
na transport odpadów z terenu miasta Milanówka wydanego przez właściwy organ ze względu na miejsce 
siedziby lub zamieszkania transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia 
obejmujące swoim zakresem cały kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług; 2) 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
100 000 zł; W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być 
niższa niż 100 000 zł; a) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez 
Zamawiającego dokumentów dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej, Zamawiający dopuszcza złożenie 
przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy P.z.p.; 3) Wykazu usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie: a) 
min. 3 usług, których przedmiotem była pielęgnacja zieleni niskiej na terenach miejskich ; b) min. 2 usług, 
polegających na pielęgnacji zieleni wysokiej na terenach miejskich, wpisanych do rejestru zabytków; w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu 
Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do 
SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, 
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy 
P.z.p. 4) Wykazu dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu 
lub urządzenia techniczne w niżej wymienionym zakresie, wraz z informacją o podstawie dysponowania 
tymi zasobami: a. samochód samowyładowczy do 5 ton, w liczbie 1 szt.; b. podnośnik, w liczbie 1 szt.; c. 
koparko-ładowarki, w liczbie 1 szt.; d. kosy spalinowe, w liczbie 4 szt.; e. kosiarka z koszem, w liczbie 3 
szt.; f. nożyc mechanicznych do cięcia żywopłotu ( w tym 3 szt. spalinowych), w liczbie 4 szt.; g. pił 
spalinowych, w liczbie 2 szt.; h. rębarki do gałęzi, w liczbie 1 szt.; i. frezarki do pni, w liczbie 1 szt.; j. 
środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą 
elektroniczną. UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym 
mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie 
odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może 
odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. 5) Wykazu 
osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 
w niżej wymienionym zakresie: 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 co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie 
kierunkowe (ogrodnik, leśnik, rolnik) z min. 5–letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni wysokiej i 
niskiej, b) co najmniej jedną osobą posiadającą kurs pilarzy drzew ozdobnych I stopnia z min. 2-letnim 
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doświadczeniem w wykonywaniu pracy w zakresie pielęgnacji drzew, c) co najmniej dwie osoby 
posiadające kurs pilarzy drzew ozdobnych II stopnia z min. 2- letnim doświadczeniem w wykonywaniu 
pracy w zakresie pielęgnacji drzew, d) co najmniej dwie osoby z wykształceniem ogrodniczym lub leśnym i 
minimum 2-letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych, e) co najmniej jedną osobą, która 
będzie kierować pracami przy konserwacji zabytkowej zieleni, która posiada kwalifikacje, o których mowa 
w art. 37a pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1330) o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami tj. która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których 
program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, 
oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych 
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, f) co 
najmniej jedną osobą, posiadającą kwalifikacje określone w 37a pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1330), tj. osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej 
oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju 
pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, g) 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, h) 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. 
UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w art. 25 a 
ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie odpowiadała zakresowi 
informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie, Zamawiający może odstąpić od żądania tych 
dokumentów od Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. Na wezwanie Zamawiającego, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, 
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: dokumentów 
dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 2 SIWZ: 1)pkt 1-3 – składa dokument 
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o 
których mowa w rozdz. III ust. 7 pkt 1) lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w rozdz. III ust. 7 pkt 1) lit. a SIWZ, 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 7 SIWZ, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Przepis w rozdz. III ust. 8 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści 
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dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Wraz z Ofertą powinny być złożone: 
1)oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p.; 2)Pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo; 3)dokumenty, z których wynika 
prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez 
notariusza, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014, poz. 114 oraz z 2016 poz. 352), a 
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 
dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4)oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w 
innej formie niż pieniądz.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1) OPIS  
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
 
Informacja na temat wadium  
 
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 28.12.2016 roku, do godz. 
12.15 wnieść wadium: w wysokości: 12 000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych i 00/100); 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
nie  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
 
Liczba wykonawców 
   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
 
Maksymalna liczba wykonawców 
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Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
 
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
 
Informacje dodatkowe:  
 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
Informacje dodatkowe:  
 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
nie  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) nie 
  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
nie  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 
jaki będzie termin ich udostępnienia:  
 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń:  
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
 
 
 
 



  

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
Nr 0051/395/16 od 13.12.2016 roku do 28.12.2016 roku (min. 7 dni) 
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 

cena 60 

Okres rękojmi za wady 20 

Zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia 

20 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie  
 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  
 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 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.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 
Data: 28/12/2016, godzina: 12:15,  
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
 
Wskazać powody:  
 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
Ofertę należy sporządzić w języku polskim 
 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
 
IV.6.4) 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 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie  
 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane nie  
 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje 
zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy P.z.p., przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania 
oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. Zamawiający dopuszcza 
wyłącznie rozliczenia w PLN. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę: kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający żąda, 
aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
Podwykonawcom oraz podał nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy P.z.p. W 
przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania 
zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi, 
zgodnie z art. 36 b ust. 1a ustawy P.z.p. Zamawiający nie stawia żądania określonego w art. 25 a ust. 5 
ustawy P.z.p., aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił 
informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. 
 

 
 
 

              z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
                   Zastępca Burmistrza Miasta 
                                   /-/ 

                                                                   Łukasz Stępień  
 


