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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 95 ust. 1 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.271/19/TOM/13 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

„Przebudowa ulicy Głowackiego  
w Milanówku” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 362958-2013 umieszczonego dnia 06.09.2013 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 317676 z dnia 07.08.2013r 

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 jest przebudowa ulicy Głowackiego na odcinku od granicy nawierzchni z 
kostki betonowej do ulicy Uroczej w Milanówku – I etap.  
Prace polegają na wykonaniu nawierzchni jezdni, chodników ze zjazdami, krawężników i odwodnienia. 
 
Zakres robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnią z kruszywa łamanego grubości  20 cm frakcji 0-31,5 i 15 

cm  pod zjazdami,  na 15cm warstwie odsączającej pod jezdnią i 10 cm na zjazdach z pospółki, 

- wykonanie nawierzchni i zjazdów z kostki betonowej 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, 

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej 6 cm koloru czerwonego na podsypce 

cementowo-piaskowej 1 : 4 i 10cm warstwie odsączającej, 

- ustawienie krawężników drogowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem, 

- ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej, 

- wykonanie odwodnienia  składającego się z: 

   -  kanału deszczowego ? 250 z rur PVC-U kl. S.,  

   - studni przyłączeniowych ?1,20m,  

   - studni osadnikowej ? 1,20m,  

   -  wpustów ulicznych ? 500 ze skrzynkami żeliwnymi klasy D 400 

   -  i przykanalików ? 200 z rur PVC-U kl. S, 

- ustawienie oznakowania pionowego,   

- roboty porządkowe, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz 

studni telefonicznych. 
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Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.  
 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- plan zagospodarowania, 
- 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. 
 
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 projekcie drogowym – Załącznik nr 2, w projekcie odwodnienia – Załącznik nr 3.. 
 
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym 
Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt. 
 
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. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do ustawienia tablic informujących o zamknięciu ulicy z podaniem 

terminu rozpoczęcia prac na minimum 3 dni przed rozpoczęciem prac. 
 
Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym 
przez organ zarządzający ruchem projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca dokona wspólnych z Milanowskim Przedsiębiorstwem 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Milanówku ul. Spacerowa 4 przeglądów stanu powierzchniowych 
elementów instalacji wod-kan przed i po zakończeniu prac. 
 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta starannością, zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, z projektem, obowiązującymi polskimi normami i 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 
realizacji robót. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji  

na wykonane prace.  

 
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 
Kierownik budowy. 
 
Na odcinku prowadzenia robót należy w sposób fachowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie 
drzewa.  
 
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie 
nowe i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym 
w STWiOR. 
 
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w 
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji (materiały równoważne). 
 
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. 

 
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.    
 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac  
w terenie logo (nazwą) firmy. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
 
CPV 45 23 32 20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
       45 23 32 22-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
       45 23 21 30-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody   burzowej 
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PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2013  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
PTHU „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk 

ul. Królewska 21 
05-822 Milanówek 

 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143.655,85 zł. 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 154.959,30 
 
 Oferta z najniższą ceną:   154.959,30/ oferta z najwyższą ceną: 154.959,30

 Waluta: PLN                 

 

 

         
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 


