
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/82/12 od 13.03.2012 roku do 27.03.2012 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.271/5/TOM/12 w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 

8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  

 

„Wykonanie koncepcji odwodnienia południowej części miasta Milanówka” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 76680-2012 umieszczonego dnia 13.03.2012 roku 
 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 20180-2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak 
 

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 

 

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

 
Rodzaj zamówienia: usługi 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu koncepcji odwodnienia 

południowej części miasta Milanówka ograniczonej od północy torami PKP, a z pozostałych 

stron – granicami administracyjnymi miasta o łącznej powierzchni ok. 8 km2.  
Prace nad koncepcją podzielono na 3 fazy. 

 

FAZA I. Prace wstępne: 

 Pozyskanie map w skali 1: 500 obejmujących w całości teren będący przedmiotem 
koncepcji odwodnienia. 

 Aktualizacja map w terenie w zakresie sprawdzenia i uszczegółowienia rzędnych 
terenu. 

 Analiza terenu objętego opracowaniem pod względem występowania zastoin 
wodnych, w oparciu o dane zebrane w terenie 

 Analiza możliwości retencjonowania wód opadowych na terenie zlewni. 

 Zinwentaryzowanie istniejących systemów odprowadzania wód opadowych wraz z 
opisem ich stanu technicznego oraz możliwie szerokiego ich wykorzystania do 

budowy systemu odprowadzania wód opadowych z oceną przepustowości. 

 Określenie granic zlewni oraz ew. granic zlewni cząstkowych. 
FAZA II. Opracowanie wariantowej koncepcji odwodnienia terenu obejmującej: 

 propozycję odprowadzenia wód opadowych do rzeki oraz zbiorników retencyjnych i 
rowów melioracyjnych poprzez odwodnienie powierzchniowe, 

 tworzenie zlewni przez niweletę terenu oraz ewentualną budowę kanalizacji 
deszczowej (jeśli inne metody nie będą mogły mieć zastosowania), 

 propozycje posadowienia przepompowni oraz podczyszczalni wód opadowych z 
zachowaniem wymagań polskich norm dotyczących ochrony środowiska, 
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 analizę stanu władania miejscami zrzutu wód opadowych, rowów melioracyjnych i 
trasy ewentualnych kolektorów deszczowych, 

 analizę wariantów rozwiązań techniczno-technologicznych i ich opracowanie do 
przeprowadzenia postępowania środowiskowego, 

 ocenę techniczno-ekonomiczną rozpatrywanych wariantów rozwiązań koncepcyjnych. 
FAZA III. Opracowanie ostatecznej wersji koncepcji uwzględniającej  

 ewentualne zmiany po konsultacjach i opiniach Zamawiającego, 

 wykonanie operatu wodno-prawnego wybranego wariantu, 

 wykonanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych odbiorników w miejscach 
odprowadzenia wód z odwodnienia oraz obliczeń hydraulicznych rurociągów i 

kanałów. 

Koncepcja wykonana będzie  w formie opisowej i graficznej wynikowego rozwiązania 

odwodnienia terenów objętych opracowaniem z naniesieniem tras kanałów, rurociągów, 
zbiorników retencyjnych, przepompowni itp. na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000 po 

uprzedniej analizie na mapach 1:500.  

Koncepcja zawierać będzie rysunki profili podłużnych wszystkich projektowanych urządzeń 

wodnych.  

Częścią Koncepcji będzie analiza techniczno-ekonomiczna, która powinna przedstawiać 

przybliżone koszty realizacji poszczególnych rozwiązań oraz koszty robót towarzyszących 
(drogowe, budowlane, elektryczne i inne), usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz 

inne wpływające na całkowity koszt zadania, oraz zestawienie długości odcinków rowów i 

kolektorów, powierzchni i planowanych urządzeń. 

Termin wykonania poszczególnych faz koncepcji przedstawia się następująco: 

Faza I - do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy, 
Faza II - do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

Faza III - do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

Koncepcja obejmie wyznaczenie przebiegu rurociągów głównych w pasach drogowych, bez 

połączeń z posesjami prywatnymi w celu ich indywidualnego połączenia.  

 
Koncepcję należy wykonać w formie graficznej i cyfrowej (pdf) na płytach CD w 4 

egzemplarzach. 

 

W przypadku lokalizacji planowanych tras rurociągów zbiorczych oraz innych urządzeń 

wodnych na terenach prywatnych, uzgodnień dot. dysponowania terenem na cele 
budowlane z ich właścicielami dokona Urząd Miasta Milanówka  

  

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.  

 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji koncepcji.. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
 

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

 

 
 

PROCEDURA 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 

 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2012  

 

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 

 

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
PW BANCERTUS, ul. Jutrzenki 3, 15-157 Białystok, woj.podlaskie 

 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64000 zł. 
 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 

 Cena wybranej oferty: 55 200,00 

 

 Oferta z najniższą ceną:   55 200,00 / oferta z najwyższą ceną: 88900,00 

 Waluta: PLN 

 

                          

 

 

   
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
 


