
Urząd Miasta Milanówka: Remont ulicy Spółdzielczej w Milanówku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Ogłoszenie nr 606490-N-2020 z dnia 05-11-2020 r. 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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:  

 

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 

00000000000000, ul. ul. Kościuszki  45 , 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 

227 248 039.  

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

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

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  

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-

30-000-eur  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia  

Tak  

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-

30-000-eur   

 

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  

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur


Nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Oferty należy złożyć w formie pisemnej (papierowej). . Osoby przybyłe do Urzędu 

chcące złożyć ofertę proszone są o naciśniecie dzwonka znajdującego się przy 

drzwiach wejściowych do Urzędu, lub kontakt telefoniczny z sekretariatem Urzędu 

Miasta Milanówka tel. (22) 758-30-61, wew. 109, 114 lub 222.  

Adres:  

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, bud. ,,A'' I-sze piętro.  

 

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)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Spółdzielczej 

w Milanówku  

Numer referencyjny: ZP.271.1.24.TOM.2020.JS  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  

Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących 

części lub grup części:  

 



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

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. Przedmiot zamówienia 

publicznego stanowi przebudowa nawierzchni ulicy Spółdzielczej w Milanówku, 

poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie ul. Spółdzielczej (dz. 

ew. nr 52 obręb 05-17). Planowana przebudowa nie zmienia trasy istniejącej drogi, 

mieści się w krawędziach istniejącego pasa drogowego i wykorzystuje istniejącą 

podbudowę dla ułożenia nakładki asfaltowej. Długość przewidywanej nakładki wynosi 

192,00 m, natomiast szerokość 5,00 m. 2. Zakres robót przewidzianych niniejszym 

zamówieniem obejmuje: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm – około 

50m2; 2) rozbiórka istniejącej trylinki – około 55 m2; 3) wykonanie podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm – ok. 935,00 m2; 

4) ustawienie krawężnika i opornika betonowego na ławie betonowej z oporem – 

około 458,00 m; 5) ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem - ok. 935,00 m2; 6) 

oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą oraz warstw 

konstrukcyjnych bitumicznych - ok. 935,00 m2; 7) ułożenie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych – warstwa wyrównawcza AC 16W – gr. po zagęszczeniu 

6cm - ok. 935,00 m2; 8) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 

warstwa ścieralna AC 11S – gr. po zagęszczeniu 4cm - ok. 935,00 m2; 9) wykonanie 

koryta pod pobocze chłonne gr. 50cm – ok. 250,00 m2; 10) wykonanie dolnej 

warstwy kruszywa 16-32 gr. 40cm oraz górnej warstwy kruszywa 4-32 gr. 10cm na 

poboczu chłonnym – ok. 250,00 m2; 11) wykonanie zjazdów z kostki betonowej na 

podsypce cementowo – piaskowej wraz z korytowaniem – 15cm i stabilizacją z 

kruszywa łamanego 15 cm - ok. 172,50 m2; 12) wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej. 3. Wykonawca zobowiązany jest również do wymiany na nowe 

takich elementów infrastruktury jak: skrzynki od zasuw, hydrantów, kratek 

ściekowych, włazów na studniach rewizyjnych. Elementy stare Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć na wskazane przez Zamawiającego miejsce. 4. Regulację 

studni betonowych należy wykonać przy pomocy pierścieni regulacyjnych typu AVR, 

poprzez demontaż istniejącego komina regulacyjnego do pokrywy studni betonowej. 

Nową regulację wykonać od pokrywy studni do uzyskania wymaganej rzędnej 

nawierzchni, zamontować nowy właz D 400 do 600 z wypełnieniem betonowym, 

pozycjonowany bez wentylacji. W przypadku studni rewizyjnych z PVC (315mm lub 

425 mm, 600 mm) wymianie podlega właz z teleskopem i uszczelką, a regulację 

rzędnej włazu uzyskujemy po przez regulację na teleskopie, odciążenie włazu 

wykonać przy pomocy pierścienia, prefabrykowany betonowy lub z tworzywa, 

ewentualnie na budowie wykonać podbudowanie z betonu. Nowe skrzynki od zasuw 

i skrzynki hydrantowe w całości wykonane z żeliwa. 5. Do odbioru końcowego 

inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć protokoły przeglądu 

powyższych urządzeń potwierdzone przez ich zarządców. Należy wskazać, że 



wszelkie koszty związane z prowadzeniem prac pod nadzorem właścicieli 

poszczególnych sieci pokryje Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zorganizowania objazdów (jeżeli wystąpi taka 

konieczność) i ich oznakowanie. 7. Prace związane z przebudową drogi odbywać się 

będą przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego. 8. Zamawiający zaleca, aby przed 

złożeniem oferty Wykonawca dokonał oględzin terenu budowy, którego dotyczy 

niniejsze postępowanie przetargowe, w celu oszacowania ceny oferty z należytą 

starannością. 9. Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt urządzi teren 

budowy i zaplecze budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do stanu 

pierwotnego, oznakuje i zabezpieczy teren budowy. 10. Wykonawca będzie ponosił 

pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym 

oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem 

zamówienia. 11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy 

zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu 

zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 12. 

Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 

Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i 

urządzeń obciążają Wykonawcę. 13. Wykonawca musi dysponować potencjałem 

osobowym i technicznym gwarantującym możliwość wykonania całości zamówienia. 

14. Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (w miarę możliwości) dostęp do 

posesji przyległych dla właścicieli i ich pojazdów oraz służb komunalnych, 

porządkowych i bezpieczeństwa. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należeć 

będzie powiadomienie Mieszkańców przebywających na posesjach przyległych do 

terenu prowadzenia prac o terminie ich rozpoczęcia, (z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie zawiadomień do skrzynek pocztowych oraz 

ustawienie w widocznym miejscu tablicy. Treść zawiadomień i tekst na tablicy 

podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. W sytuacji braku możliwości 

zapewnienia dostępu do poszczególnych posesji (z uwagi na uwarunkowania 

związane z postępem prac) właściwi mieszkańcy zostaną powiadomieni o tym fakcie 

przez Wykonawcę, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku 

niedotrzymania obowiązku powiadomienia mieszkańca, Wykonawca poniesie 

wszelkie konsekwencje wynikające z roszczeń Mieszkańców, w tym związane ze 

zmianą harmonogramu prac w związku z koniecznością udostępnienia możliwości 

dojazdu do danej posesji. 15. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dalej w treści 

jako ,,STWiORB'' – stanowiąca łącznie załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, dalej w treści jako ,,SIWZ’’. 16. W przypadku, gdy w 

STWiORB (o której mowa powyżej), pojawią się wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy rozumieć, 



zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako 

przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich 

okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań 

równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać 

rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w 

dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem, że każdorazowo zastosowanie 

rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego. 

Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie użyte niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje 

standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych 

obliczeń, rozmieszczenia itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 

zastosowanie w dokumentacji i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 

17. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać 

następujące warunki: 1) wszystkie urządzenia zastosowane w systemie 

równoważnym oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez 

przedstawiciela Zamawiającego, 2) na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma 

obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych 

efektów niż w rozwiązaniu określonym w dokumentacji technicznej, 3) co najmniej 2 

tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji dokumentację o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż w STWiORB 

załączonej do SIWZ. 18. W przypadku, określonym w art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy 

opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do norm, europejskich ocen 

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 

o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

19. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne do 

określonych w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu 

w ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. 20. Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy lub usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały 

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oceni 

równoważność zastosowanych materiałów na podstawie dokumentów (karta 

materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez producenta danego 

materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia 

Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane 

materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w dokumentacji 

technicznej oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 21. 

Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby 

czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-drogowych, w 

tym szczególności prace związane robotami budowlano - drogowymi, w tym w 

szczególności prace związane z budową nawierzchni drogowej z wyłączeniem prac, 

których wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia 

samodzielnych funkcji np. kierownika budowy; były wykonywane przez osoby 



zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego Wykonawcę. 

Na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż przed 

zawarciem umowy z Zamawiającym przekaże Zamawiającemu wykaz osób 

skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem imienia i nazwiska danej 

osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać 

udział w realizacji zamówienia zarówno w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym ja 

i na każdym etapie jej realizacji, przy czym na każde ewentualne żądanie 

Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym 

niż 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody 

potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 22. Zamawiający zaleca, aby 

Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na 

umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i 

przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli 

Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych 

między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku 

również w stosunku do Podwykonawców. 23. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w 

określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, lub 

nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane 

jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 24. 

Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia obowiązku określonego w ust. 

2 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub zaistnienia uchybień w jego 

realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45233120-6 

45233200-1 

45111200-0 

 

 

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: Nie  

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 nie przewiduje udzielania zamówień polegających na 

powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego 

zamówienia podstawowego, to jest udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp  

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:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21  

 

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: NIE DOTYCZY  

Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 

000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 

wymaganych przez zamawiającego dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie 

przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.  

Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i 

doświadczenie w wykonaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

min. 2 inwestycji przez które rozumieć należy budowę i/albo przebudowę i/albo 

remont nawierzchni dróg i/albo ulic i a/albo ścieżek rowerowych i/ albo parkingów o 

nawierzchni bitumicznej, jednocześnie minimalna wartość każdej z tych inwestycji nie 

może być niższa niż 150 000,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega ponadto, że mając 

na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania 

oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał 

na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, warunek 

o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z 

Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym 



zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania 

doświadczenia. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w 

stanie skierować do realizacji zamówienia: 1 osobę pełniącą funkcję kierownika 

budowy w specjalności drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane (wykonawcze) 

w specjalności drogowej oraz doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 2 inwestycji 

drogowych rozumianych jako budowa i/albo przebudowa i/albo rozbudowa i/albo 

remont dróg i/albo ulic i/albo ścieżek rowerowych i/albo parkingów o nawierzchni 

bitumicznej nadzorowanych przez kierownika budowy. Wartość każdej z tych 

inwestycji nie może być niższa niż 150 000,00 zł brutto. 3. Zamawiający zastrzega, 

że w przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany 

będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień 

Publicznych. 4. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 

sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub ważne odpowiadające 

im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

upoważniające do realizacji zadania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 

Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach 

określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień 

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220) 

oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.). 5. 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.  

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: NIE DOTYCZY  

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: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:  

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, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń: 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 Pzp, z zastrzeżeniem 

art. 26 ust. 6 ustawy Pzp; 2) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę w/w 

dokumentu Zamawiający zastrzega sobie możliwość samodzielnego jego pobrania 

za pomocą bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych odpis z właściwego rejestru 

lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej dotyczący 

Wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 Pzp; 3) jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest zastosować się do dyspozycji 

wynikającej z §7 ust. 1 – 4 jak również w odniesieniu do osoby mającej miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do dyspozycji zawartej w §8 

ust. 1 -2 Rozporządzenia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).  

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:  

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 spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 1) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w 

rozdz. VIII ust. 2 pkt 2 SIWZ; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie 

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 zgodnie z rozdz. VIII ust. 2 pkt 3 lit. a 

SIWZ; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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 zgodnie z 

rozdz. VIII ust. 2 pkt 3 lit. b SIWZ. 4. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w 

ust. 1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw do wykluczenia, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń 

lub 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 zobowiązany będzie udowodnić, że wobec 

tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 

24 ust. 1 pkt 13-22 oraz 24 ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 2 i 2a do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

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

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do 

udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 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. 

7. W przypadku wątpliwości co do treści 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  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

NIE DOTYCZY  

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  

NIE DOTYCZY  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 A USTAWY 

PZP 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który 

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia – zobowiązanie należy złożyć w oryginale wraz z ofertą. 3. Zamawiający 

oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp (zgodnie z rozdz. VIII SIWZ). 4. W odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna 

lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 



podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 

zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 

finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ odpowiednio. 7. 

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda aby Wykonawca 

wraz z ofertą przedłożył dokument z którego wynikać będzie: 1) zakres dostępnych 

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego (np.: 

podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo); 3) zakres i okres udziału innego 

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (co najmniej na czas realizacji 

zamówienia); 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (KONSORCJA, 

SPÓLKI CYWILNE) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp złożone zostanie na 

warunkach określonych w rozdziale VIII ust. 9 pkt 1-3 SIWZ. 3. Pełnomocnictwo 

(oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) 

winno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1) 

postępowania o zamówienia publiczne, którego dotyczy, 2) wszystkich Wykonawców 

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z 

nazwy z określeniem adresu siedziby, 3) ustanowionego Wykonawcy - Pełnomocnika 

oraz zakres jego umocowania, 4) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany 

przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 

w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. 4. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 

5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 

określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 6. Jeżeli zostanie wybrana oferta 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 

ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 



przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

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:  

NIE DOTYCZY  

 

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    

Kryteria selekcji wykonawców:  

NIE DOTYCZY  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów:  



Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

NIE DOTYCZY  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

NIE DOTYCZY  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie 

ofert w formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej: NIE DOTYCZY  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień): NIE DOTYCZY  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: NIE DOTYCZY  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

NIE DOTYCZY  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

NIE DOTYCZY  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Oferowana cena brutto 60,00 

Okres gwarancji 20,00 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Kierownika 

Budowy)  
20,00 

 

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:  

NIE DOTYCZY  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

NIE DOTYCZY  

Informacje dodatkowe  

NIE DOTYCZY  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

NIE DOTYCZY  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

NIE DOTYCZY  

Wstępny harmonogram postępowania:  

NIE DOTYCZY  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

NIE DOTYCZY  

 

Informacje dodatkowe:  

NIE DOTYCZY  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym 

muszą odpowiadać wszystkie oferty:  



NIE DOTYCZY  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

NIE DOTYCZY  

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:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

NIE DOTYCZY  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

NIE DOTYCZY  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

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:  

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy wg załącznika nr 3 do SIWZ  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

NIE DOTYCZY  

 

Informacje dodatkowe:  

NIE DOTYCZY  

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:  

Zmiany te zostały szczegółowo określone w „Wzorze umowy” stanowiącym załącznik 

nr 3do SIWZ.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

NIE DOTYCZY  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

NIE DOTYCZY  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  

Data: 2020-11-20, godzina: 09:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Wskazać powody:  

NIE DOTYCZY  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu  

POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
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Piotr Remiszewski 
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