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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Burmistrz Miasta Milanówka  

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot 
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 22903-2016 z dnia 2016-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanówka. 

Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Żukowskiej; Zadanie nr 2: Budowa... 

Termin składania ofert: 2016-03-22  

 

Milanówek: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych na 

terenie miasta Milanówka 

Numer ogłoszenia: 34821 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016 

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: 22903 - 2016r. 

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: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w ulicach 

gminnych na terenie miasta Milanówka. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Modernizacja i 

rozbudowa oświetlenia w ulicach gminnych na terenie miasta Milanówka. Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia 

ulicznego z projektowaniem w ulicy Żukowskiej; Zadanie nr 2: Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w 

ulicy bocznej od ul. Kraszewskiego; Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy 

Kameralnej; Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Dalekiej; Zadanie nr 5: 

Wykonanie montażu opraw oświetlenia ulicznego z zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących 

słupach w ulicach: Leszczynowa, Zielna, Poleska, Gospodarska róg Przyszłości, Ślepa; 1.2.Przedmiot zamówienia 

obejmuje prace polegające na: 1)Zadanie nr 1: Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy 

Żukowskiej; a)opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz innych dokumentów potrzebnych do 

prawidłowego wykonania zadania; b)wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oświetlenia 

ulicznego w ulicy, na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym; 2)Zadanie nr 2: 

Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy bocznej od ul. Kraszewskiego; a)opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania zadania; 

b)wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w ulicy, na podstawie 

wytycznych zawartych w Programie funkcjonalnoużytkowym; 3)Zadanie nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego z 

projektowaniem w ulicy Kameralnej; a)opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego 

wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz innych dokumentów 

potrzebnych do prawidłowego wykonania zadania; b)wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy 

oświetlenia ulicznego w ulicy, na podstawie wytycznych zawartych w Programie funkcjonalnoużytkowym; 

4)Zadanie nr 4: Budowa oświetlenia ulicznego z projektowaniem w ulicy Dalekiej; a)opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii oraz innych dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonania zadania; 

b)wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w ulicy: na podstawie 

wytycznych zawartych w Programie funkcjonalnoużytkowym; 5)Zadanie nr 5: Wykonanie montażu opraw 

oświetlenia ulicznego z zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących słupach w ulicach: 

Leszczynowa, Zielna, Poleska, Gospodarska róg Przyszłości, Ślepa; a)wykonanie montażu opraw oświetlenia 

ulicznego z zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących słupach w ulicy Leszczynowej: 5 opraw 

sodowych SGS/ 70W oświetlenia ulicznego, 250 metrów linii zasilającej AsXSn; b)wykonanie montażu opraw 

oświetlenia ulicznego z zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących słupach w ulicy Zielnej: 1 

oprawa sodowa SGS/ 70W oświetlenia ulicznego, 50 metrów linii zasilającej AsXSn; c)wykonanie montażu opraw 

oświetlenia ulicznego z zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących słupach w ulicy Poleskiej: 1 
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oprawa sodowa SGS 101/70W, 50 metrów linii zasilającej AsXSn; d)wykonanie montażu opraw oświetlenia 

ulicznego z zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących słupach w ulicy Gospodarskiej róg 

Przyszłości: montaż dodatkowej oprawy SGS 101/70W; e)wykonanie montażu opraw oświetlenia ulicznego z 

zasileniem napowietrzną linią kablową AsXSn na istniejących słupach w ulicy Ślepej: 2 słupy E 10,5/6 i 2 i 2 

oprawy sodowe SGS 101/70W oświetlenia ulicznego, 120 metrów napowietrznej linii zasilającej AsXSn. 

1.3.Montowane oprawy oświetlenia ulicznego powinny spełniać następujące warunki techniczne: 1)oprawy 

drogowe o optymalnym natężeniu oświetlenia i dobrej równomierności; 2)możliwość regulacji położenia 

odbłyśnika; 3)klosz oprawy otwierany od dołu z poliwęglanu; 4)obudowa wykonana ze wzmocnionego włóknem 

szklanym odpornego na promienie UV poliwęglanu w kolorze jasno szarym; 5)szczelna konstrukcja odporna na 

warunki atmosferyczne i uderzenia w II klasie odporności; 6)łatwość w instalowaniu; 7)poliwęglanowy kosz, 

moduł mocujący wykonany z niekorodującego materiału; 8)osprzęt elektryczny montowany na podstawie z 

poliwęglanu; 9)mocowanie szczytowe lub boczne do każdego wysięgnika lub słupa o średnicy 42-60 mm; 10)pyło 

i strugoodporna, IP65 komora lampy, IP43 komora osprzętu; 11)bez wewnętrznego czyszczenia; 12)wskazane, 

aby montowane oprawy oświetleniowe były kompatybilne ze istniejącymi oprawami oświetleniowymi SGS 

101/70W. 1.4.Wykonawca wykona badania i pomiary skuteczności zerowania i uziemienia oraz będzie prowadził 

pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST. 1.5.Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 

a)Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; b)Programie 

funkcjonalno-użytkowym dla zadania nr 2, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; c)Programie funkcjonalno-

użytkowym dla zadania nr 3, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; d)Programie funkcjonalno-użytkowym dla 

zadania nr 4, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 1.6.Wszystkie materiały do projektowania Wykonawca uzyska 

we własnym zakresie i na własny koszt. 1.7.Obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpienie o warunki techniczne 

dotyczące rozbudowy oświetlenia w ramach przedmiotowego zamówienia. 1.8.Dokumentacja projektowa winna 

być opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 1.9.Nie 

należy opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba 

że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 

z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) - w takim przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące 

równoważność rozwiązań. 1.10.Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, 

producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 

ustawy P.z.p., Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 

zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 

1.11.Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z 
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wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji 

koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.32.00.00-7, 45.31.61.10-9, 45.31.51.00-9, 

45.31.23.11-0, 45.31.61.00-6. 

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: 05.04.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

• ENERGO-MIX Piotr Gieleciński, ul. Prażmowska 42d,, 05-504 Łoś, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121950,40 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 142680,00  

• Oferta z najniższą ceną: 142680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 142680,00  

• Waluta: PLN . 

 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                 /-/ 
    Wiesława Kwiatkowska 

 


