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Polska-Milanówek: Roboty budowlane 

2019/S 097-233362 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Roboty budowlane 

Legal Basis: 

 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Urząd Miasta Milanówka 

ul. Kościuszki 45 

Milanówek 

05-822 

Polska 

Osoba do kontaktów: Joanna Sierpińska, Sylwia Jabłońska 

Tel.: +48 227583061 

E-mail: przetargi@milanowek.pl 

Faks: +48 227558120 

Kod NUTS: PL92 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.milanowek.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 

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

30-000-eur 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną 

za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wsp/portal 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 

powyżej 

mailto:przetargi@milanowek.pl?subject=TED
http://www.milanowek.pl/
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://epuap.gov.pl/wsp/portal
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I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Organ władzy regionalnej lub lokalnej 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Ogólne usługi publiczne 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej 

do ul. Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w 

gminach południowo-zachodniej ... 

Numer referencyjny: ZP.271.1.11.TOM.2019 

II.1.2)Główny kod CPV 

45000000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane 

II.1.4)Krótki opis: 

1) Przedmiotem zamówienia jest inwestycja składająca się z dwóch odcinków trasy 

rowerowej (według odrębnych opracowań projektowych) obejmujących: 

a) pierwszy odcinek (km 0+000,00-0+835,67) trasy, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu 

ulicy Królewskiej z ulicą Grudowską. 

b) drugi odcinek (km 0+879,59-1+709,76) trasy rozpoczyna się tuż za skrzyżowaniem ulicy 

Królewskiej z ul. Podwiejską. 

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: SIWZ oraz dokumentacje projektowe dla 

poszczególnych odcinków oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – wg załącznik nr 8 do SIWZ. 

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

polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie 

nawierzchni ścieżki rowerowej w tym nawierzchni jezdni, zjazdów lub chodników były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
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II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

45233120 

45233200 

45111200 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL9 

II.2.4)Opis zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest inwestycja składająca się z dwóch odcinków trasy 

rowerowej (według odrębnych opracowań projektowych) obejmujących: 

a) pierwszy odcinek (km 0+000,00-0+835,67) trasy, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu 

ulicy Królewskiej z ulicą Grudowską. 

b) drugi odcinek (km 0+879,59-1+709,76) trasy rozpoczyna się tuż za skrzyżowaniem ulicy 

Królewskiej z ul. Podwiejską. 

2) Pozostałe wymagania związane z przedmiotem zamówienia zostały szczegółowo opisane 

w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ jak również we Wzorze umowy. 

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa dla obydwu 

odcinków ścieżki oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

załącznik nr 8 do SIWZ. 

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej (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 inspektorem nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie użyte w niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje 
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standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, 

rozmieszczenia itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w 

projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. pozostałe szczegółowe 

unormowania w tym zakresie zawiera SIWZ. 

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

polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie 

nawierzchni ścieżki rowerowej w tym nawierzchni jezdni, zjazdów lub chodników były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji 

zamówienia / Waga: 20 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Koniec: 29/05/2020 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Numer identyfikacyjny projektu:  

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: 80 % 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do 

rejestru zawodowego lub handlowego 

Wykaz i krótki opis warunków:  

Nie dotyczy tego postępowania. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Nie dotyczy tego postępowania. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

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 co najmniej 2 inwestycji, o minimalnej wartości 500 

000,00 PLN brutto, polegających budowie i/albo przebudowie i/albo rozbudowie i/albo 

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

nawierzchni z kostki betonowej i/albo bitumicznej. 

W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 

będzie spełniał powyższe wymagania w pełnym zakresie. Na potrzeby spełnienia tego 

warunku nie dopuszcza się sumowania doświadczenia Wykonawców ubiegających się o 

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

ubiegających się o zamówienie, który wykaże, iż posiada doświadczenie będzie zobowiązany, 

pod rygorem naliczenia kar umownych, do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie 

wykonywania robót budowlanych. 

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie w stanie skierować do 

realizacji zamówienia osobę: 

— kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności 

inżynieryjnej drogowej oraz doświadczenie w charakterze kierownika budowy przy realizacji 

min. 2 inwestycji drogowych polegających na budowie i/albo przebudowie i/albo rozbudowie 

i/albo remoncie dróg i/albo ulic i/albo ścieżek rowerowych, parkingów o nawierzchni 

bitumicznej i/albo z kostki betonowej. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że wartość 

każdej z tych inwestycji nie może być niższa niż 500 000,00 PLN brutto. 

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

być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze 

zm.), dalej jako: „Prawo budowlane” oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

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

wcześniej obowiązujących przepisów. 

W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, 

przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, 

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby: 

— uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów lub: 

— uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ 

zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2278) lub: 

— uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż 

Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 

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

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych 

przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

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. 

Uwaga: Wartości podane w innych walutach niż PLN zostaną przeliczone wg kursu NBP z 

dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Wszelkie istotne warunki dotyczące realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 do 

SIWZ - Wzór umowy. 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do 

wykonania zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 
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Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 

IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

Data: 26/06/2019 

Czas lokalny: 10:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 

kandydatom 

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 

Polski 

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 26/06/2019 

Czas lokalny: 10:15 

Miejsce:  

Urząd Miasta Milanówka położony w Milanówku przy ul. Tadeusza Kościuszki 45, budynek 

A, POLSKA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert 

następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i 

dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
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Akceptowane będą faktury elektroniczne 

Stosowane będą płatności elektroniczne 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Uczestnicy postępowania 

składając ofertę akceptują postanowienia: 

a) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal; 

b) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP. 

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za 

datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na ePUAP. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego 

postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na 

miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. O udzielenie zamówienia 

publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 

pkt 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje 

możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przewiduje udzielenie 

zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, zgodnych z przedmiotem 

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

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. W 

ramach zamówień powtarzających się przewiduje się do wykonania prace związane z 

rozbiórką i budową nawierzchni dróg, chodników i zjazdów indywidualnych wraz z 

podbudową, budową odwodnienia, przebudową infrastruktury kolidującej. Warunki 

udzielenia zamówienia zostały określone w SIWZ. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, gdzie dostępny jest także 

Klucz publiczny. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta 

powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem postaci 

elektronicznej w formacie danych PDF, DOC, DOCX i podpisana kwalifikowanym podpisem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w 

Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Do oferty należy 

dołączyć w postaci elektronicznej, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę 

skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) dokumenty wymienione rozdziale SIWZ pt.: 

„Opis sposobu przygotowania oferty”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na 

ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający 

może również będzie się komunikować się z Wykonawcami, za pomocą poczty elektronicznej 

e-mail: przetargi@milanowek.pl. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/ 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 

10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

mailto:przetargi@milanowek.pl?subject=TED
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
https://www.uzp.gov.pl/kio/
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Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/ 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

17/05/2019 

 

 

 

 

                                                                                                                            Zatwierdził: 

Sekretarz Miasta Milanówka 

                                                                  /-/                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           Piotr Iwicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Sylwia Jabłońska  
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