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ZAMAWIAJĄCY: BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA 

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. (22) 758 30 61, fax (22) 755 81 20, e-mail: przetargi@milanowek.pl  

Adres internetowy: www.milanowek.pl 

NIP: 5291799245                  REGON: 013269150 

   

Milanówek, dnia  11/06/2018 r. 

Postępowanie znak:  ZP.271.2.4.2018.EP  

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (WRZ) 

 

dotyczy postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” 

zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8) ustawy Pzp, którego przedmiotem są usługi pn.:  

 

 

Przygotowanie programu działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej w zakresie ruchu 

rowerowego oraz pojazdów elektrycznych wraz z koncepcją organizacji ruchu w mieście 

 

 

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): 

 

79300000-7 Badania rynkowe i ekonomiczne, ankietowanie i statystyka  

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone                                                                     

na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.06.2018 r.         

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.  

Development of sustainable MObility management in European Cities  

w ramach programu Interreg Europa  

finansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

 

Zatwierdziła: 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

Podstawa Prawna:  

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w niniejszym postępowaniu  

stosuje się wymagania określone w § 9 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” 
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wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 8 sierpnia 

2016 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 222/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 5 grudnia 2017 r. 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu działań na rzecz poprawy mobilności 

miejskiej w zakresie ruchu rowerowego oraz pojazdów elektrycznych wraz z koncepcją 

organizacji ruchu w mieście. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie natężenia ruchu 

rowerowego oraz opracowanie koncepcji zawierającej rekomendacje w zakresie poprawy 

infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu w mieście przy udziale rowerów miejskich 

i pojazdów elektrycznych. Przedmiot zamówienia został przez Zamawiającego podzielony na 

dwie części i obejmuje: 

 Zadanie nr 1 – Przygotowanie metodologii badań oraz wykonanie pomiarów 

natężenia, bezpieczeństwa i organizacji ruchu rowerowego w mieście oraz możliwość 

połączenia szlaków komunikacyjnych z miastami ościennymi przy wykorzystaniu 

w pełni funkcjonalnego systemu rowerów miejskich; 

 Zadanie nr 2 – Przygotowanie metodologii badań oraz wykonanie pomiarów 

natężenia, bezpieczeństwa i organizacji ruchu rowerowego w mieście oraz możliwość 

połączenia szlaków komunikacyjnych z miastami ościennymi przy wykorzystaniu 

w pełni funkcjonalnego systemu wypożyczania pojazdów elektrycznych. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) W okresie do  30 czerwca 2018 roku - przygotowanie metodologii badań, w okresie od 

dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r wykonanie pomiarów ruchu 

w mieście, przez co rozumie się obszar miasta Milanówka oraz wybrane szlaki 

komunikacyjne z miastami ościennymi, na potrzeby aktualizacji Studium 

komunikacyjnego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów, w zakresie ruchu 

rowerowego i wykorzystania pojazdów elektrycznych. Pomiary powinny zostać 

przeprowadzone przy użyciu w pełni funkcjonalnego systemu rowerów miejskich 

i pojazdów elektrycznych, rejestrującego dane, takie jak: 

a) ślad drogi wyznaczony z podkładem mapy, 

b) czas i data wynajęcia pojedynczego roweru lub pojazdu elektrycznego, 

c) kierunek i prędkość poruszania pojazdu, 

d) dane demograficzne (płeć i wiek). 

2) W terminie do 15 grudnia 2018 r na podstawie zebranych danych należy opracować  

analizę (raport z badań), która zawierać będzie następujące elementy:  

a) mapy (określające m.in. trasy poruszania, kierunek jazdy),  

b) dane demograficzne (płeć i wiek korzystających),  

c) statystykę korzystania z dróg wyposażonych bądź nie w infrastrukturę drogową 

(taką jak: droga dla rowerów – w tym ciąg-pieszo rowerowy, jezdnia – w tym pas 

rowerowy),  

d) statystykę korzystania ze stojaków i wiat rowerowych,  

e) najczęściej używane szlaki komunikacyjne, 

f) rekomendacje w zakresie poprawy infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa 

i organizacji ruchu, 

g) rekomendacje zasadności wprowadzenia systemu roweru miejskiego 

i wykorzystania pojazdów elektrycznych, 

h) wykazanie korzyści środowiskowych i ekonomicznych wprowadzenia systemu 

roweru miejskiego i wykorzystania pojazdów elektrycznych, 

i) aspekty usprawniające organizację ruchu miejskiego,  
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j) możliwości połączenia szlaków komunikacyjnych z miastami ościennymi,  

k) poziom opłat za korzystanie z systemów, akceptowalny przez użytkowników, wraz 

z niezbędnym poziomem partycypacji z budżetu Miasta w docelowo 

wprowadzonych systemach.  

3) Analiza wraz z rekomendacjami powinna pozwolić na wprowadzenie w przyszłości 

pozytywnych zmian oraz zwiększenie udziału przyjaznych dla środowiska pojazdów 

w publicznym transporcie miejskim.   

 

 

4) Metodologia badań: 

 

a) Badania powinny być realizowane za pomocą w pełni funkcjonalnego systemu roweru 

miejskiego (min. 50 szt.) i pojazdów elektrycznych (min. 5 szt.). 

b) Badania mają określić i zaprezentować najczęściej używane szlaki komunikacyjne. 

c) Wyniki badań mają być przedstawione w formie graficznej wraz z opisem. 

d) Badania mają być prowadzone przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę. 

e) Lokalizacja badań: miasto Milanówek oraz wybrane przez Zamawiającego min. 3 trasy 

do miast sąsiadujących. 

f) Termin przekazania wyników: 10 dni od ostatniego dnia pomiarowego. 

g) Badania mają być wykonane w okresie 30.06.2018 – 30.10.2018 r. 

 

3. Badania prowadzone będą w ramach projektu pn. „DEvelopment of sustainable MObility 

management in European Cities” w ramach programu Interreg Europa finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawca, w trakcie 

sporządzania oferty, powinien uwzględnić przychody związane z korzystaniem z systemu 

użytkowników które w sposób oczywisty zmniejszą koszt wykonywanej usługi. Wykonawca 

opracuje analizę, zalecenia i rekomendacje, które pozwolą na zwiększenie udziału ruchu 

rowerowego i pojazdów elektrycznych w transporcie miejskim, ale także poprawią 

bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Całość zadania  pozwoli w przyszłości na 

polepszenie infrastruktury rowerowej oraz ulepszenie koncepcji organizacji ruchu w mieście. 

 

4. Usługa obejmuje wszelkie czynności niezbędne do przygotowania wymaganej dokumentacji 

oraz koszty i wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienie. 

Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną starannością, 

wynikającą z zawodowego charakteru świadczenia usług z jednoczesnym uwzględnieniem, 

zarówno najlepszej wiedzy, standardów i zasad obowiązujących w dziedzinie badawczej, jak 

też interesu i dobra Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu przez cały czas 

realizowania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie uwzględniał nieprawidłowego 

i nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu 

(absencja pracownicza). W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie 

z zawartą umową. 

7. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia, a także niezbędną wiedzę, 

doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny, jak również znajduje się w sytuacji 

finansowej zapewniającej wykonanie umowy 

8. Konieczność zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

leży po stronie Wykonawcy. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE: 
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1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

2) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na Zadanie nr 1 i Zadanie 

nr 2), Zamawiający będzie oceniał oferty odrębnie w ramach każdego z Zadań. 

3) Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN, Zamawiający nie przewiduje rozliczeń 

w walutach obcych. 

4) Zamawiający  nie  przewiduje  zwrotu  kosztów  udziału  w postępowaniu. 

5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

2. INFORMCJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. Brak podania niniejszej informacji 

będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich 

rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. 

4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część zamówienia, 

którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

 

3. WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB OBLICZENIA CENY  

1) Zamawiający przewiduje płatności częściowe za zrealizowane etapy przedmiotu zamówienia w 

ramach każdego z zadań.  

2) Wynagrodzenie za zamówienie zostanie każdorazowo wypłacone po podpisaniu protokołu 

zdawczo – odbiorczego z wykonania danego etapu przedmiotu zamówienia, tj.: 

a) Po umiejscowieniu i uruchomieniu systemów pomiarowych i przygotowania 

metodologii badań – 50% wartości zamówienia; 

b) Po zakończeniu i przekazaniu wyników badań – 25% wartości zamówienia; 

c) Po przekazaniu analizy wraz z rekomendacjami – 25 % wartości zamówienia. 

3) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia w ramach danego 

etapu zostanie odebrany bez uwag. 

4) Płatność za zrealizowany etap przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury VAT, 

wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego 

bez uwag (dotyczącego danego etapu) w terminie 14 dniowym.  

5) Wynagrodzenie w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym. 

6) Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy realizującego 

usługę za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

7) Konieczność zakupu wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania usługi leży po stronie 

Wykonawcy. 

8) Cena musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po  przecinku, 

zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.  o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1830). 

9) Podstawą do ustalenia ceny oferty są wymagania opisane w „Warunkach Realizacji 

Zamówienia”. 

10) Jeśli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie  

z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ na  wysokość  ceny. Obowiązek 

wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 

11) Płatność wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę                             

w wystawionej fakturze. 
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12) Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności: 

a) oczywiste omyłki pisarskie;  

b) oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnych obliczeniach matematycznych 

(mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi 

końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową 

uzna cenę jednostkową netto; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z WRZ nie powodujące istotnych zmian  

w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. 

13) Waluta ceny ofertowej – PLN. 

Do porównania ofert, będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto przedmiotu 

zamówienia 

 (skalkulowana i wyrażona w PLN). 

 

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1) nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r. – przygotowanie metodologii badań oraz 

uruchomienie systemów pomiarowych w Milanówku; 

2) do dnia 30 października 2018 r. – wykonanie pomiarów; 

3) do dnia 15 grudnia 2018 r. – opracowanie analizy i rekomendacji. 

 

5.1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1) Opracowania metodologii badań i uruchomienia systemu pomiaru nie później niż do 

dnia 30.06.2018 r.  

2) Umieszczenia informacji o realizacji badań na portalu Wykonawcy w ramach  

projektu pn. DEvelopment of sustainable MObility management in European Cities 

w ramach programu Interreg Europa finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

3) Umieszczenia informacji o prowadzonych badaniach i funkcji „zgadzam się” dla 

uczestników badań w aplikacji obsługującej użytkowników systemów. 

4) W trakcie prowadzenia badań, w razie potrzeby na wniosek Zamawiającego, zmiany 

miejsca lokalizacji miejsc postojowych dla rowerów i pojazdów elektrycznych. 

5) Zmiany stosowanych opłat oraz przetestowania co najmniej dwóch systemów 

promocji w celu określenia parametrów ekonomicznych, a w szczególności poziomu 

akceptowalności opłat przez przyszłych klientów i poziomu niezbędnej partycypacji 

miasta w ewentualnie uruchomionych później systemach  roweru miejskiego 

i pojazdów elektrycznych. 

6) Opracowania i przekazania w formie elektronicznej i wersji papierowej programu 

działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej w zakresie ruchu rowerowego oraz 

koncepcji organizacji ruchu w mieście, składającego się z  Analizy zawierającej 

rekomendacje - 3 egzemplarze,  format A4 zbindowane,  wydruk kolorowy i 3 

egzemplarz na płycie CD-ROM (formaty źródłowe: PDF, jpg/gif, exel i doc.). 

7) Współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania umowy. 

8) Niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o wszystkich trudnościach  

związanych z realizacją umowy. 

9) Zapewnienie Zamawiającemu prawa do kontroli realizacji przedmiotu umowy na 

każdym etapie jego realizacji. 

10) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie zamówienia. 

11) Wykonawca odpowiedzialny jest za stosowanie wszystkich przepisów dotyczących 

pozyskiwania i przetwarzania gromadzonych danych. 

12) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako 

staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia. 
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13) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą 

z Zamawiającego. 

 

5.2. KWESTIE ZWIĄZANE Z ODBIOREM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić w Milanówku system rowerów miejskich 

i pojazdów elektrycznych w ilości  opisanej w treści Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby 

wykonaną analizę i raport z badań, stanowiącą przedmiot umowy 

3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu kompletności 

i zgodności pod względem formy oraz zawartych wniosków na podstawie protokołów 

odbioru za każdy etap realizacji umowy. 

4. Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanej analizy w terminie do 14 dni 

kalendarzowych od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać ww. analizę celem sprawdzenia, z odpowiednim 

wyprzedzeniem, tj. nie później niż 14 dni kalendarzowych przed terminem. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag w powyższym terminie Wykonawca zobowiązuje się 

usunąć wady dokumentacji w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego. 

7. Po zaakceptowaniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z czynności odbioru 

przedmiotu umowy zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy każdego etapu realizacji 

umowy zawierający ustalenia z czynności odbioru, stanowiące podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

8. Data sporządzenia i podpisania przez obie strony protokołów odbioru za każdy etap 

realizacji umowy traktuje się jako datę wykonania i przekazania przedmiotu umowy. 

 

5. TERMIN I WARUNKI GWARANCJI 

 

W przypadku ujawnienia wad w wykonanym przedmiocie zamówienia, po jego formalnym 

odbiorze (niezależnie od podpisania protokołu zdawczo odbiorczego bez uwag lub płatności), 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż  

14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawiadomienia Zamawiającego o występującej wadzie.  

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie wady 

zamówienia w terminie 14 dni, a Wykonawca pisemnie udokumentuje ten fakt w terminie 3 dni, 

dopuszcza się usunięcie wady przez Wykonawcę w innym, najkrótszym możliwym terminie  

po ustąpieniu przeszkód. Do wydłużenia terminu na usunięcie wady każdorazowo wymagana jest 

pisemna zgoda Zamawiającego. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I 

DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa, 

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

3) posiada potencjał ekonomiczny i technicznym oraz dysponuje pracownikami zdolnymi do 

wykonania danego zamówienia, 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

5) nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji. 

 

2. Informacje o wymaganych do złożenia wraz z ofertą oświadczeniach i dokumentach 

1) Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, którego wzór  stanowi załącznik nr 1 do oferty. Wykonawca powinien 
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w oświadczeniu wskazać, iż posiada minimum 50 rowerów miejskich (dotyczy zadania                

nr 1) i minimum 5 pojazdów elektrycznych (dotyczy zadania nr 2). 

2) Pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli dotyczy podmiotu. 

 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

1) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty winny być w takiej sytuacji dołączone 

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

notariusza) zawierające w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie, którego 

dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie z określeniem 

adresu siedziby, ustanowionego Wykonawcy - Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających 

się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę - Pełnomocnika. 

2) Ofertę składa i podpisuje w imieniu wszystkich konsorcjantów Wykonawca - Pełnomocnik 

wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną z wyraźnym zaznaczeniem 

Wykonawcy-Pełnomocnika. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie 

z Wykonawcą - Pełnomocnikiem. 

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu 

cywilnego.  

5) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

6) Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę z zastrzeżeniem ust. 1. 

7) Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 

pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką  

z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.  

8) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości, z zastrzeżeniem, iż pełnomocnictwo musi być złożone 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

 

 

III.  OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA                                     

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy 

wymienione w rozdz. II, żądane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu.  

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty ale zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania.  

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszych WRZ.  

2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 

niezgodności z treścią tych WZR. 

4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz  

z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

5. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku „OFERTA” załączonym do niniejszych WRZ. 

6. Oferta powinna być sporządzona w maszynopisie, jako wydruk komputerowy lub ręcznie 

czytelnym pismem    i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 

dokumencie, właściwym dla organizacji firmy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  

7. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osobę bez umocowania prawnego  

do reprezentacji firmy, dla uznania ważności Oferta musi zawierać oryginał stosownego 

pełnomocnictwa lub kopię stosownego pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie.  

8. Każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść powinna być parafowana. W przypadku gdy 

ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich.  

9. Każda zapisana strona oferty powinna być kolejno ponumerowana. 

10. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone. 

11. Wszelkie poprawki i skreślenia tekstu należy dokonywać w ten sposób, by treść poprawki  

i poprzednich zapisów była czytelna. Każda z poprawek i skreśleń powinna być opatrzona 

podpisem Wykonawcy, w przeciwnym razie nie będzie uwzględniona. 

12. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w 

sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń, przed 

upływem terminu otwarcia ofert 

13. Oferta  powinna  być  zaadresowana. Adres powinien zawierać:  

 

Nazwa i adres Zamawiającego: ……………….. 

Nazwa i adres, nr telefonu i faksu Wykonawcy: …………………. 

Postępowanie numer: ZP.271.2.4.2018.EP 

Oferta na: „Przygotowanie programu działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej w zakresie ruchu rowerowego oraz 

pojazdów elektrycznych wraz z koncepcją organizacji ruchu w mieście”, Zadanie nr ……………….. 
NIE OTWIERAĆ PRZED data ……………….. godz. ….. 

 

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

15. Wszelkiego rodzaju korespondencja, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, za pomocą faksu na nr 22 755-81-20 lub 

drogą elektroniczną e-mail: przetargi@milanowek.pl. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

odwołania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dająca się odczytać dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu 

(godziny pracy Zamawiającego – poniedziałek - godz. 08
00

 – 18
00

; wtorek –czwartek – godz. 

08
00

 – 16
00 

; piątek  godz. 08
00

 – 15
00

).  

16. W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów za pomocą 

faksu lub drogi elektronicznej Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelnie do 

Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia 

faksowego lub raportu wysłania. 

 

V. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
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1. Treść niniejszych Warunków Realizacji Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej 

Zamawiającego pod adresem: www.milanowek.pl. 

2. Warunki Realizacji Zamówienia można również uzyskać pod adresem: Referat Zamówień 

Publicznych Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, bud. „A”, I 

piętro. 

3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego tj. Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 

45, 05-822 Milanówek o wyjaśnienie Warunków Realizacji Zamówienia, jednak nie później 

niż na dwa dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający zobowiązany jest 

niezwłocznie udzielić wyjaśnień. 

4. Zamawiający treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami zamieszcza na swojej stronie 

internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść WRZ. Dokonaną zmianę WRZ Zamawiający zamieszcza niezwłocznie na swojej 

stronie internetowej www.milanowek.pl. 

6. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego)
  

w sprawach jw. 

upoważnieni są:   

1) W sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia –  

Pani Aleksandra Kowalczyk  
tel. 22 758 30 61 wew. 125 

 

 

 

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka: 

     ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 15.06.2018 r. do GODZ. 10:00. 

2. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w ust. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do budynku i pokoju innego 

niż wskazany powyżej. 

4. Wycofanie oferty lub zmiana jej treści jest skuteczna przed upływem terminu do składania ofert. 

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych 

zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej, jak w ust. 13 Rozdz. IV z dodatkowym 

oznaczeniem „ZMIANA OFERTY”. 

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. 

7. Szczegółowe badanie i ocena ofert odbędzie się w części niejawnej. 

 

VII. ZASADY OCENY OFERT 

1. OCENA OFERT 

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w dwóch etapach: 

a) I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

b) II etap – ocena według kryteriów określonych poniżej. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

 

2. oceniane kryteria i ich ranga w ocenie: 

http://www.milanowek.pl/
http://www.milanowek.pl/
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L.p. Kryteria Ranga 

1 Oferowana cena całkowita brutto  100 % 

Razem: 100 % 

 

3. Sposób obliczania wartości punktowej: 

 

1) Wartość punktowa za ww. KRYTERIUM NR 1 „OFEROWANA CENA CAŁKOWITA BRUTTO” 

wyliczana jest według wzoru: 

Liczba punktów = 
nc

c min
x 100 

Cmin –   najniższa zaoferowana cena brutto 

Cn  –   wartość ceny ofertowej brutto zaproponowanej w ocenianej ofercie 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 1. 

  Maksymalna ilość uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 100. 

 

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w WRZ, 

2) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w WRZ kryteria wyboru. 

3) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z najniższą ceną. 

 

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

IX. OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny złożonych ofert Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, (firmę),  albo imię 

i nazwisko, siedzibę,  albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano 

i uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy),  albo imiona i nazwiska, albo miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne, 

3. Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej Zamawiającego 

(www.milanowek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom WRZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

 

X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH 

DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, 

KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ 

 

1. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta 

niezwłocznie po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

http://www.milanowek.pl/


 

 
Znak sprawy: ZP.271.2.4.2018.EP  

 
„Przygotowanie programu działań na rzecz poprawy mobilności miejskiej w zakresie ruchu rowerowego oraz pojazdów elektrycznych 

wraz z  koncepcją organizacji ruchu w mieście” 

 

11 

 

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcja) 

zobowiązani są do dostarczenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących 

wspólnie na zadanie objęte zamówieniem, najpóźniej w dniu podpisania umowy  

z Zamawiającym. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny ofert. 

5. Projekt umowy określający przedmiot i warunki realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 3                                

do WRZ. 

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności i zgody obu 

Stron na ich wprowadzenie. 


