
 
 

 

Urząd Miasta Milanówka: Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Ogłoszenie nr 539773-N-2019 z dnia 2019-04-19 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Procentowy udział tych środków w 

wartości zamówienia: 56%  

 

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://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur   

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
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
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:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

 

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: 

 

Opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

i archeologicznego w zakresie budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Milanówek”  
 

Numer referencyjny: ZP.271.1.9.TOM.2019.JS  

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
 

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej 

dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i archeologicznego w zakresie budowy 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek” 

zwana dalej ,,przedmiotem zamówienia’’. 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w 

szczególności wykonanie wymienionych w poniższych punktach opracowań: - dokumentacja 

archeologiczna – 5 egz., - koncepcja architektoniczno-urbanistyczna – 3 egz. - projekt 

budowlany – 5 egz., - projekty wykonawcze – 5 egz., - Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót (STWiORB) – 5 egz., - przedmiary robót – 5 egz., - kosztorysy inwestorskie – 

3 egz. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - uzyskanie wszelkich wymaganych 

prawem zatwierdzeń, opinii, uzgodnień, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz 

uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich 

materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych 

podmiotów, - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót objętych wykonaną 

dokumentacją, - pełnienie nadzoru archeologicznego w okresie realizacji robót. 4) Przedmiot 

umowy należy wykonać w formie papierowej - w ilościach jw. oraz elektronicznej po (2 egz.) 

na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: - dokumentację archeologiczną, koncepcję, 

projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu 

(*.pdf) i (*.doc) - przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath) oraz (*.pdf) - 

STWiORB – w formacie (*.doc) oraz (*.pdf) - załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, 

opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na 

nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf) 5) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem umowy 

(zeskanowane każde opracowanie w odrębnych plikach opatrzonych nazwą danego 

opracowania np. plik o nazwie „projekt budowlany”, plik o nazwie „projekt wykonawczy”, 

itp.), która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w 

formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki naniesione na papierze, w 

trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 6) Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna 

zwaną dalej ,,Koncepcją’’ – musi obejmować ogólną koncepcję architektoniczną, 

konstrukcyjną, ogólną koncepcję drogową, koncepcje wszystkich instalacji wewnętrznych, 

ogólną koncepcję przyłączy, podziemnej infrastruktury technicznej. Koncepcja musi zawierać 

rzuty, przekroje i część opisową, a także szacunkowe wyliczenie (oparte na wskaźnikach) 

kosztów realizacji zadania. 7) Projekt budowlany zostanie sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1935), a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z .2003 r. Nr 120 

poz.1126). 8) Projekty wykonawcze zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekty wykonawcze powinny 

uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia przedmiarów robót i 

kosztorysów inwestorskich. 9) STWiORB zostaną sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 10) Przedmiary robót zostaną 

sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 

uwzględnieniem takiego podziału zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i 

kosztów poszczególnych środków trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1864). 11) Kosztorysy inwestorskie zostaną sporządzone w układzie branżowym jako 

oddzielne opracowanie dla poszczególnych rodzajów robót, uwzględniające taki podział 

zakresu rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków 

trwałych w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w 

sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). Kosztorys inwestorski 

będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane. Należy go 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 12) 

Zamawiający zastrzega, iż przedmiotowa dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu 

zamówienia w myśl treści art. 29-30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na okoliczność powyższego 

przedmiotowa dokumentacja nie może zawierać wskazania znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę (…). 13) W ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie również pełnić nadzór autorski nad 

opracowana dokumentacją jak również nadzór archeologiczny nad prowadzonymi robotami 

budowlanymi. 14) Szczegółowo obowiązki Wykonawcy określa Wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 3 do SIWZ, dalej jako: ,,Wzór umowy’’. 15) Zamawiający w załączniku nr 2 do 

SIWZ – Dokumentacja oraz wytyczne do projektowania umieścił pomocniczo Projekt 

Funkcjonalno-Użytkowy, którego zapisy traktować należy jako wskazania Zamawiającego do 

przyjęcia założeń projektowych przez Wykonawcę, jak również mapę oraz Decyzję 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – której postanowienia są 

obowiązujące w kontekście realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający – w myśl przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – nie określa wymagania 

dotyczącego zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w całym okresie jego realizacji, z uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych 

czynności nie polega na wykonywaniu pracy w  

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 108 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”.  

 

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 



 
71248000-8 

71520000-9 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

(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:  

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: 2020-04-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

 

Zamawiający wymaga rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: a) 

dokumentacji projektowej od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia 

publicznego do dnia 23 sierpnia 2019 r. przy czym do obowiązków Wykonawcy w tym 

zakresie należeć będzie : - przekazanie projektu koncepcyjnego (I etap prac projektowych) – 

Zamawiający odbierze projekt koncepcyjny protokołem odbioru , - przekazanie projektu 

budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych (II etap prac projektowych) – Zamawiający odbierze projekt koncepcyjny 

protokołem odbioru, - przekazanie projektów wykonawczych, STWiORB, dokumentacji 

archeologicznej, przedmiarów i kosztorysów – Zamawiający odbierze dokumentację 

protokołem odbioru - dostarczyć prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nie później 

niż do dnia 23.08.2019 r.(III etap prac projektowych). Zamawiający zastrzega sobie ponadto 

14 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji i podpisania Protokołu przekazania  

dokumentacji, na weryfikację dokumentacji na każdym jej etapie: projektu koncepcyjnego, 

budowlano-wykonawczego i projektów branżowych. Przedmiot umowy zostanie uznany za 

wykonany po podpisaniu wszystkich protokołów odbioru. Za datę wykonania przedmiotu 

umowy przyjmuje się datę zdarzenia ostatniego. b) Nadzór autorski nad opracowaną 

dokumentacją i nadzór archeologiczny na robotami budowlanymi, która będą przedmiotem 

opracowanej dokumentacji archeologicznej archeologiczny będą wykonywane ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikłych przy realizacji robót budowlanych, przy 

czym Zamawiający jako datę zakończenia realizacji tej usługi przyjmuje dzień 30 kwietnia 

2020 r.  

 



 
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  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: NIE DOTYCZY  

Informacje 

 dodatkowe  

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, iż dysponuje 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 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: - min. 1 osobą posiadającą 

wymagane wykształcenie oraz uprawnienia budowalne do projektowania bez ograniczeń do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności 

architektonicznej – lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów prawa w w/w specjalności w rozumieniu ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) dalej jako Prawo 

budowlane’’. Osoba ta musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji 

projektanta oraz musi wykazać, iż wykonała co najmniej jedną dokumentacją projektową 

obejmującą budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; - min. 1 osobą 

posiadającą wymagane wykształcenie oraz uprawnienia budowalne do projektowania do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej – 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa w w/w specjalności w rozumieniu Prawa budowlanego. 

Osoba ta musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji projektanta oraz 

musi wykazać, iż wykonała co najmniej jedną dokumentacją projektową obejmującą budowę 

lub/i przebudowę lub/i rozbudowę drogi. Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane 

powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z Prawem budowlanym oraz 

aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 

2014 r. 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. 2272) 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. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca wskazując 

imiennie osobę projektanta opracowującego dokumentację projektową, w celu spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu będzie zobligowany skierować tę osobę do realizacji 

zamówienia publicznego na rzecz Zamawiającego. Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów 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:  

Informacje dodatkowe:  

 

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 następujących oświadczeń lub dokumentów: - 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. 3. 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: - 

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 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 następujących oświadczeń lub 

dokumentów: dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega 

na zasobach podmiotu trzeciego. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp, 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. 8. W przypadku, gdy Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 

dokumentu, o którym mowa w rozdziale III pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest zastosować 

się do dyspozycji wynikającej z §7 ust. 1 pkt 1 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 2016 r. poz. 1126) oraz pkt 2 lit. b, a także 

ust. 2 zd. pierwsze.  

 

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:  
- 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  

 

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  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wraz ofertą 

dowód/-y potwierdzające, że świadczona przez niego usługa projektowania w branży 

architektonicznej wykonana została należycie. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży 

dowodów wówczas Zamawiający nie przyzna w tym kryterium punktów. 2. Zamawiający 

zastrzega, iż Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wraz ofertą dowód/-y 

potwierdzające, że świadczona przez niego usługa projektowania w branży drogowej 

wykonana została należycie. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży dowodów 

wówczas Zamawiający nie przyzna w tym kryterium punktów.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

 

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 30.04.2019 

roku, do godz. 10.00 wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł. 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, części, na którą 

składana jest oferta 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 2019 r. poz. 310). 2) 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. 3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 4) 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. 5) Wadium musi zabezpieczać ofertę 

przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania 



 
ofert. 6) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 – 4 ustawy 

Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a – 5 

ustawy Pzp. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) 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. 

10) 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. 11) 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.  

 

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:  

 

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:  

 

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:  

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:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

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

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Oferowana cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia 60,00 



 
Doświadczenie projektanta w specjalności architektonicznej 20,00 

Doświadczenie projektanta w specjalności drogowej 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:  

 

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):  

 

Informacje dodatkowe  

NIE DOTYCZY  

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

 



 
 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

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 zostały określone we Wzorze umowy - zał. nr 3 do SIWZ. 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zmiany umowy zgodnie ze wzorem umowy.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

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

postępowaniu:  
Data: 2019-04-30, 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  

Ofertę należy sporządzić w języku polskim 

 

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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  



 
 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 
                                                                                                                                   Zatwierdził: 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                                 /-/                                                                                                                            

                                                                                                                                Piotr Remiszewski  
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