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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Kościuszki 
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wraz-z-uzbrojeniemulic-lipowej-jesionowej-uroczej-olszowej-wierzbowej-i-dlugiej    

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem 

zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp 

tj. potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany  

do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) na potwierdzenie braku istnienia 

przesłanek obligatoryjnych wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) z art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Pzp – oświadczenie, o którym mowa w §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający  

od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), 

zwanego dalej jako: ,,rozporządzenie’’ wg zał. nr 2b do SIWZ, b) z art. 24 ust. 1 pkt 22 

ustawy Pzp – oświadczenie, o którym mowa w §5 pkt 6 rozporządzenia, wg zał. nr 2b do 

SIWZ, c) z art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp – oświadczenie, o którym mowa w §5 pkt 10 

rozporządzenia, wg zał. nr 4 do SIWZ. 2) na potwierdzenie braku istnienia przesłanek 

fakultatywnych wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 

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, b) z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp - 

oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg zał. nr 2b do SIWZ, jak również informacji 
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z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - 

oświadczenia wykonawcy, o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 

o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego  

wg zał. nr 2b do SIWZ, d) z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - 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), w g zał. nr 2b 

do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII 

pkt 2 ppkt. 2 lit. a oraz b Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do dyspozycji 

wynikającej z §7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, a także ust. 2 zd. pierwsze, natomiast jeżeli w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, Wykonawca zastosuje się do dyspozycji §7 ust. 3 rozporządzenia, jak 

również w przypadku gdy wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której 

dotyczy dokument określony w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 2 lit. B Wykonawca zobowiązany 

jest zastosować się do dyspozycji § 8 ust. 1 rozporządzenia. 

  

W ogłoszeniu powinno być:  

1. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, 

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj. 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia. 2. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie zobowiązany do 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) na potwierdzenie braku istnienia 

przesłanek obligatoryjnych wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) z art. 24 ust. 1 pkt 15 

ustawy Pzp – oświadczenie, o którym mowa w §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego 

dalej jako: ,,rozporządzenie’’ wg zał. nr 2b do SIWZ, b) z art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp – 

oświadczenie, o którym mowa w §5 pkt 6 rozporządzenia, wg zał. nr 2b do SIWZ, c) z art. 24 

ust 1 pkt 23 ustawy Pzp – oświadczenie, o którym mowa w §5 pkt 10 rozporządzenia, wg zał. 

nr 4 do SIWZ. 2) na potwierdzenie braku istnienia przesłanek fakultatywnych wykluczenia z 

udziału w postępowaniu: a) z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - 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, 

b) z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 oraz art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - oświadczenia 

wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne, wg zał. nr 2b do SIWZ, jak również informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - 

oświadczenia wykonawcy, o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 

o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego wg 

zał. nr 2b do SIWZ, d) z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - 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), w g zał. nr 2b 

do SIWZ. 3. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII 

pkt 2 ppkt. 2 lit. a oraz b Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do dyspozycji 

wynikającej z §7 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, a także ust. 2 zd. pierwsze, natomiast jeżeli w 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, Wykonawca zastosuje się do dyspozycji §7 ust. 3 rozporządzenia, jak 

również w przypadku gdy wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której 

dotyczy dokument określony w rozdziale VIII pkt 2 ppkt 2 lit. B Wykonawca zobowiązany 

jest zastosować się do dyspozycji § 8 ust. 1 rozporządzenia. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest:  

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 26.04.2019 

roku, do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 PLN. ( szesnaście tysięcy 

złotych 00/100 ). 2. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu: a) płatne na konto: Gminy Milanówek w: Banku 

PKO BP b) Nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954 c) Tytuł przelewu winien 

umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, oraz określać podmiot, w 

którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca 

składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w 

tytule przelewu znak sprawy postępowania. d) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert 

(oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 2) Wadium może być również wnoszone w: a) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Do oferty należy załączyć: - kopię 

dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, na który ma 

być dokonany zwrot wadium lub - oryginał dokumentu określonego w pkt. 2 pkt 2 lit. a-d i 

jego kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”; - oryginał dokumentu należy dołączyć 

do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 1) Wadium wniesione w 

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wszystkie dokumenty, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające wniesienie wadium muszą 

zawierać: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib, - znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy, - kwotę gwarancji, - termin 

ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, - zobowiązanie Gwaranta 

do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. - Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów 

trzecich. 3) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 4) Zamawiający zwraca wadium na 



zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 4 ustawy Pzp. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium na 

zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 ustawy Pzp. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie 

wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 

ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez zamawiającego. 8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 

a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o 

którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9) 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 b) ustawy Pzp, 

którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe 

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa 

w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

W ogłoszeniu powinno być:  

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 06.05.2019 

roku, do godz. 11.00 wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 PLN. ( szesnaście tysięcy 

złotych 00/100 ). 2. ZASADY WNOSZENIA, ZWROTU I ZATRZYMANIA WADIUM 1) 

Wadium może być wnoszone w pieniądzu: a) płatne na konto: Gminy Milanówek w: Banku 

PKO BP b) Nr rachunku: 06 1020 1026 0000 1202 0263 4954 c) Tytuł przelewu winien 

umożliwić identyfikację przetargu, którego dotyczy wadium, oraz określać podmiot, w 

którego imieniu jest wpłacane – w przypadku jeśli przelewu nie dokonuje Wykonawca 

składający ofertę. Celem właściwej identyfikacji wpłaty z tytułu wadium powinny zawierać w 

tytule przelewu znak sprawy postępowania. d) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu 

rozumie się gdy w wyznaczonym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert 

(oznaczonego datą i godziną) nastąpi uznanie kwoty wadium na rachunku bankowym 

Zamawiającego. 2) Wadium może być również wnoszone w: a) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Do oferty należy załączyć: - kopię 

dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer konta, na który ma 

być dokonany zwrot wadium lub - oryginał dokumentu określonego w pkt. 2 ppkt 2 lit. a-d i 

jego kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”; - oryginał dokumentu należy dołączyć 

do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia. 1) Wadium wniesione w 

pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2) Wszystkie dokumenty, o 

których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, potwierdzające wniesienie wadium muszą 

zawierać: - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich 

siedzib, - znak i/lub nazwę postępowania, którego dotyczy, - kwotę gwarancji, - termin 

ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, - zobowiązanie Gwaranta 

do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach 

określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. - Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów 

trzecich. 3) Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, 



począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 4) Zamawiający zwraca wadium 

na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 4 ustawy Pzp. 5) Zamawiający zatrzymuje wadium 

na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 ustawy Pzp. 6) Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8) Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w 

art. 26 ust. 3 i 3 a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 9) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt. 7 b) ustawy Pzp, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie 

lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w 

sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 2.2 

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Oferowana cena brutto 60,00 Okres 

gwarancji 20,00 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

(Kierownika Budowy) 20,00 

 

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Oferowana cena brutto 60,00 

Okres gwarancji 20,00 Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia (Kierownika Budowy/Kierownika robót) 20,00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-26, godzina: 10:00, 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 > 

 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-06, godzina: 11:00, 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 złożyć w języku polskim. 

 

 

 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu usług wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: - Zamawiający uzna warunek 

udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał prace związane 

z budową, przebudową, rozbudową bądź remontem nawierzchni dróg, ulic, ścieżek 

rowerowych, parkingów z kostki betonowej na co najmniej 2 inwestycjach, z których każda 

inwestycja jest o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 zł (brutto) W odniesieniu do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, Zamawiający uzna 

powyższy warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców będzie spełniał 

powyższe wymagania w pełnym zakresie. Na potrzeby spełnienia tego warunku nie 

dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wspólnie. Zamawiający zastrzega, że ten z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie, który wykaże, iż posiada doświadczenie będzie zobowiązany, pod rygorem 

naliczenia kar umownych, do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania 

robót budowlanych. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie 

skierować do realizacji zamówienia osobę: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia- 

budowlane wykonawcze w specjalności drogowej oraz doświadczenie w charakterze 

kierownika budowy na min. 2 inwestycji drogowych (rozumianych jako inwestycje w 

zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg, ulic, ścieżek rowerowych, 

parkingów o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej) zrealizowanych przez 

Kierownika budowy o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. każda Inwestycja. 

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny 

być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 

ze zm.), dalej jako: ,,Prawo budowlane’’ oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W każdym przypadku, gdy wymagane jest 

posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia 

jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez 

wskazane osoby: - uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub: - uprawnień równoważnych 

względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2278) lub: - uprawnień 

równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów 



przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 4) 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. 

W ogłoszeniu powinno być:  
Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią 

wiedzę i doświadczenie w wykonaniu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty: - Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że wykonał prace związane z budową, przebudową, rozbudową bądź 

remontem nawierzchni dróg, ulic, ścieżek rowerowych, parkingów z kostki betonowej na co 

najmniej 2 inwestycjach, z których każda inwestycja jest o wartości nie mniejszej niż: 500 

000,00 zł (brutto) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację 

zamówienia, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z 

Wykonawców będzie spełniał powyższe wymagania w pełnym zakresie. Na potrzeby 

spełnienia tego warunku nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie. Zamawiający zastrzega, że ten z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który wykaże, iż posiada 

doświadczenie będzie zobowiązany, pod rygorem naliczenia kar umownych, do realizacji 

przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych. b) Zamawiający 

wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia 

osobę: - kierownika budowy/kierownika robót posiadającego uprawnienia- budowlane 

wykonawcze w specjalności drogowej oraz doświadczenie w charakterze kierownika 

budowy/kierownika robót na min. 2 inwestycji drogowych (rozumianych jako inwestycje w 

zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu dróg, ulic, ścieżek rowerowych, 

parkingów o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej) zrealizowanych przez 

Kierownika budowy/kierownika robót o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 

każda Inwestycja. Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym 

zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 1202 ze zm.), dalej jako: ,,Prawo budowlane’’ oraz aktualnie obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W każdym przypadku, gdy 

wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do 

pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie 

przez wskazane osoby: - uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub: - uprawnień równoważnych 

względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2278) lub: - uprawnień 

równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska 



państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów 

przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 4) 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. 
Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                Piotr Remiszewski  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 
 

 

ORG.0051.139.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. od dnia 25 kwietnia 2019 r. do dnia 6 maja 2019 r. 


