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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 104808-2014 z dnia 2014-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w ilości 2000 m2 usytuowanych wzdłuż dróg gminnych. Długość chodników jest 

zmienna w zależności od potrzeb. Chodniki usytuowane są bezpośrednio lub pośrednio przy jezdni. Szerokość... 

Termin składania ofert: 2014-04-11  
 

 

Milanówek: Remont chodników na terenie miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 153548 - 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: 104808 - 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: Remont chodników na terenie miasta 

Milanówka. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont chodników w 

ilości 2000 m2 usytuowanych wzdłuż dróg gminnych. Długość chodników jest zmienna w 

zależności od potrzeb. Chodniki usytuowane są bezpośrednio lub pośrednio przy jezdni. Szerokość 

chodników winna wynosić od 1,5 m do 2,00 m. Nawierzchnia chodników wraz z elementami 

podbudowy i opornikiem 6x25x100 powinna być wykonana z zachowaniem spadków skierowanym 

w kierunku jezdni. Zaprojektowana konstrukcja nawierzchni chodnika złożona jest z następujących 

elementów: - warstwa odsączająca, podsypka piaskowo - żwirowa- gr. 10,0cm; - podbudowa z 

kruszywa łamanego 0/31.5mm - gr. 15,0cm; - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3,0cm; - 

kostka betonowa w kolorze czerwonym typu prostokąt - gr. 6,0cm. Zaprojektowana konstrukcja 

nawierzchni chodnika w miejscu usytuowania zjazdu złożona jest z następujących elementów: - 

warstwa odsączająca, podsypka piaskowo - żwirowa- gr. 10,0cm; - podbudowa z kruszywa 

łamanego 0/63mm - gr. 25,0cm; - podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3,0cm; -kostka 

betonowa w kolorze szarym typu behaton - gr. 8,0cm. Ustawienie oporników betonowych w ilości 

1100 m - zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie oporników betonowych o wymiarach 

6x25x100, - dowóz zakupionych oporników na remontowane odcinki chodników na terenie miasta 

Milanówek, rozładunek oraz ustawienie, - do każdej partii materiału należy dołączyć deklarację 

zgodności wg PN-EN 1340:2005; PN-EN 1340:2005/AC:2007, - należy dołączyć dokumenty 

jakościowe na podsypkę i beton. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1. 

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

 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANDRZEJEWSKI, Biele 56, 62-610 Sompolno, kraj/woj. 

wielkopolskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 218600,00 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 Cena wybranej oferty: 260022,00 

 Oferta z najniższą ceną: 260022,00 / Oferta z najwyższą ceną: 308730,00 

 Waluta: PLN. 
 

z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

-/- 

Michał Stępień 

 


