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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 70496-2014 z dnia 2014-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

Opis: za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu norm europejskich, Polskich Norm, a w 

odniesieniu do robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 1) Wypełnienie wybojów w... 

Termin składania ofert: 2014-03-18  

 

 

Milanówek: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie 

miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 152800 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 70496 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. 

mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 022 7248039. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni 

gruntowej na terenie miasta Milanówka. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg 

o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka. Opis: za pomocą obiektywnych cech 

technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu norm europejskich, Polskich Norm, a w 

odniesieniu do robót budowlanych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 1) 

Wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych: a) Tłuczniem betonowym z 

zagęszczeniem mechanicznym w ilości 1500 m3 Wypełnienie tłuczniem betonowym w ilości 1500 

m3 wybojów, zadoleń i kolein. Jednostką obmiarową jest 1 m3 Cena jednostki obmiarowej 

obejmuje następujący zakres prac: -zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia 

betonowego przeznaczonego do uzupełniania wybojów, zadoleń i kolein w drogach: tłuczeń 

betonowy o frakcji 0-63 mm bez zanieczyszczeń obcych (drutów, metali, szkła, śmieci, 

gazobetonu), - dowóz zakupionego tłucznia betonowego na remontowane odcinki dróg na terenie 

miasta Milanówek - rozładunek tłucznia betonowego na drogę, - w miejscach wyznaczonych do 

remontu wyrównanie mechaniczne, ręczne i zagęszczenie. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z 

odsiewu kruszarki. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca 

przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach 

Budowlanych na wbudowany materiał b) Mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem 

mechanicznym 4-31,5 lub 0-31,5 zależnie od potrzeb w ilości 1200 m3 polegające na uzupełnieniu 

ubytków. - Jednostką obmiarową jest 1 m3. Cena jednostki obmiarowej obejmuje następujący 

zakres prac: - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie tłucznia kamiennego o frakcji 4 - 31,5 

lub 0-31,5 zależnie od potrzeb - dowóz zakupionego kruszywa na remontowane odcinki dróg na 

terenie miasta Milanówek, rozładunek tłucznia na drogę, - w miejscach wyznaczonych do remontu 

wyrównanie mechanicznie i ręcznie oraz zagęszczenie. Dopuszcza się Kamień łamany bez 

domieszki gliny. Ilość wbudowanego materiału uzależniona od bieżących potrzeb. Wykonawca 

przedłoży atesty/certyfikaty na wbudowany materiał. - Do każdej partii materiału należy dołączyć 
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deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004. 2)Profilowanie dróg gruntowych i poboczy 

a)Jednostką obmiarową jest 1 km zakres to 5 km o szerokości zmiennej od 3 m - 7 m. Cena 

jednostki obmiarowej obejmuje następujący zakres prac: - Wyrównania wybojów, kolein i 

zapewnienia lepszego odwodnienia dróg na całej szerokości drogi uzyskując profil poprzeczny ze 

spadkiem dwustronnym dla odprowadzenia wód deszczowych. - Profilowanie dróg należy 

prowadzić przy pomocy równiarek. - Profilowanie należy wykonać po średnim deszczu, gdy grunt 

jest nawilgocony, co ułatwia ścięcie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. b)W czasie 

profilowania równiarka powinna: - wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, 

powstałych z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów, - odtworzyć profil 

pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi drogi z 

jednoczesnym wyrównaniem kolein. - uporządkować i wyrównać pobocze mechanicznie i ręcznie. 

Powstający w wyniku równania wałek od strony krawędzi należy zlikwidować, aby na drodze nie 

gromadziła się woda. - Drogi w terenie uzbrojonym należy remontować zachowując ostrożność 

przy istniejących urządzeniach: wodociągowych, gazowych i telefonicznych (zasuwy hydranty). 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien powiadomić właściciela sieci o zamiarze 

prowadzenia robót. W przypadku konieczności podniesienia zasuw wykonawca winien je podnieść 

w porozumieniu z właścicielem urządzenia infrastruktury technicznej. Profilowaną drogę należy 

zagęścić. 3)Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu - 2000 m a) Jednostką 

obmiarową jest 1m. zakres robót obejmuje wycięcie zakrzaczeń oraz wykopanie rowu trapezowego 

50x50. b) Koszt jednostkowy pozycji w kosztorysie ofertowym obejmuje wszystkie czynności 

niezbędne do wykonania robót łącznie z załadunkiem i wywozem urobku, zakrzaczeń. 4) 

Korytowanie korony ulic - 2800 m3 a) Wykonanie profilowania korony ulic na terenie Milanówka 

poprzez korytowanie na maksymalną głębokość do 0,5 m. b) Korytowanie odbywać się będzie na 

ulicach utwardzonych żużlem, tłuczniem na szerokość ograniczoną istniejącym krawężnikiem lub 

opornikiem. c) Jednostką obmiarową będzie 1 m3 obliczony na podstawie pomiarów: długości, 

szerokości i głębokości wykonanych robót. d) Szacunkowa ilość robót do wykonania wynosi około 

2800 m3. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 6. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 DAR-BUD Dariusz Gajewski, ul. Chełmońskiego 27, Żelechów, 96-321 Żabia Wola, kraj/woj. 

mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406750,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 419307,00 

 Oferta z najniższą ceną: 369984,00 / Oferta z najwyższą ceną: 521520,00 

 Waluta: PLN. 
z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

-/- 

Michał Stępień 


