
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/355/12 od 13.11.2012 roku do 27.11.2012 roku (14dni) 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/21/TOM/12 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

„Wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach miasta Milanówka” 
 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 447396-2012 umieszczonego dnia 13.11.2012 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 398442-2012r. z dnia 15.10.2012r 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu nakładki asfaltowej na trzech 
ulicach znajdujących się na terenie miasta Milanówka. 
 
Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na trzy zadania obejmujące swoim 
zakresem jedną z ulic na których wykonywane będą roboty. Wykonawca składając ofertę 
zobowiązany jest uwzględnić każde z zadań. 
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 
 

1. Zadanie nr 1 – Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Leśnej. 
2. Zadanie nr 2 – Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Krótkiej. 
3. Zadanie nr 3 – Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Pasiecznej. 

 
 
Zadanie nr 1 – Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Leśnej swoim zakresem obejmuje: 
 

1. frezowanie istniejącej nawierzchni gr. zmiennej 0-9 cm; 
2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA-0/12,8 mm) 0-3 cm; 
3. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego, półścisłego  

(BA-0/16mm)  5 cm; 
4. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego, ścisłego 

 (BA-0/12,8mm 4 cm 
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Zadanie nr 2 – Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Krótkiej swoim zakresem obejmuje: 
 

1. frezowanie istniejącej nawierzchni gr. zmiennej 0-8 cm; 
2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA-0/12,8mm) 0-8 cm; 
3. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (BA-0/16mm) 4 cm; 
4. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego, ścisłego 

 (BA-0/12,8mm)  4 cm 
 
Zadanie nr 3 – Wykonanie nakładki asfaltowej w ulicy Pasiecznej swoim zakresem obejmuje: 
 

1. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA-0/16mm) 5 cm; 
2. ułożenie siatki z kompozytu o sztywnych węzłach i strukturze rusztu i geowłókniny; 
3. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego średnioziarnistego, ścisłego  

(BA-0/12,8mm) 4 cm 
 
 
Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami 
technicznymi wykonania robót przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót – Załącznik nr 1 oraz w Projektach wykonawczych – Załącznik nr 2 
 
Miejsce wywozu urobku zostanie wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.  
 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 
- plan zagospodarowania, 
- przekroje poprzeczne ulicy w punktach charakterystycznych min. co  30m, 
- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych  

materiałów, 
- oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu ww. materiałów budowlanych. 
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 
 

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i użyty materiał.  

 

Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych 
do odcinka ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu kołowym i 
pieszym związanych z prowadzonymi robotami na minimum 3 dni przed ich wystąpieniem. 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca dokona wspólnych z Milanowskim Zakładem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku z siedzibą przy ul. Spacerowej 4 
przeglądów stanu powierzchniowych elementów instalacji wod-kan przed i po zakończeniu 
prac. 
 
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie 
drogowym w związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do 
bezzwłocznej ich naprawy. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi, na którym 
prowadzone będą roboty, zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez organ 
zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 
rozpoczęcia robót, aż do oddania nawierzchni do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny 
będzie Wykonawca. 
 
Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w 
miejscach gdzie może nastąpić ich uszkodzenie. 
 
Materiały i elementy stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy dla 
poszczególnych zadań powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w 
Polskich Normach lub aprobatach technicznych oraz spełniać wymagania STWiOR. 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie na żądanie Zamawiającego. 
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Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami 
dokonanymi z przedstawicielem Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie 
biologiczne i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.   
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i innych wydatków niezbędnych do  
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
CPV 45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg                
 
 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2012  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
P.P.U.H. „EFEKT” sp. z o.o. 
Budowa i Naprawa Dróg 
ul. Szomańskiego 8 
02-495 Warszawa 

 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 322.827,77 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 274.290,00  
 
 Oferta z najniższą ceną:   272.588,82 / oferta z najwyższą ceną: 352.018,35

 Waluta: PLN 

 

                          
 
 
   

 Burmistrz  Miasta Milanówka 
       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
 


