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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.271/10/TOM/12 w trybie przetargu 

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

8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  

 

„Budowa przyłączy kanalizacyjnych do posesji mieszkańców w Milanówku” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 156246-2012 umieszczonego dnia 15.05.2012 roku 
 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 122078-2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak 
 

RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 

 

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

 

Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków przyłączy kanalizacyjnych do posesji 

mieszkańców Milanówka w ulicach Chrzanowskiej, Cichej, Grudowskiej, Inżynierskiej, 

Jasnej, Próżnej, Sosnowej, Kazimierzowskiej oraz Nadarzyńskiej. 
Przykanaliki będą wykonywane na odcinku pas drogowy – pierwsza studnia. 

 

Zakres robót obejmuje: 

 

1. Przyłącza sanitarne z rur PVC,  d=0,16 m o łącznej długości 480 m  - średnie 
zagłębienie 2,30 m. 

2. Studnie rewizyjne PVC  D 315  -  200 szt.,  

3. Przyłącza sanitarne D 160 PVC w ilości 200 szt. należy wykonać na odcinku od 

granicy pasa drogowego do pierwszej studni na posesji, włącznie ze studnią ( średnia 

długość przyłącza 2,4 m) 

 
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 dokumentacji projektowej – Załącznik nr 2 .  Ze 

względu na ilość (osobny projekt na każdy przykanalik) dokumentacja jest udostępniana do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego w referacie Technicznej Obsługi Miasta w Milanówku ul. 

Spacerowa 4. 
 

Zamawiający przewiduje, że w rejonie wykonywania prac może wystąpić woda gruntowa, w 

związku z powyższym do wykonania niektórych przyłączy kanalizacyjnych (ok. 50 szt.) może 

wystąpić potrzeba wykonania odwodnienia terenu za pomocą np. agregatu z igłofiltrami.  

 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.  

 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

- dokumentację techniczną z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych 

wynikłych w toku wykonania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora 
nadzoru, 

- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych  

materiałów, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z 

dokumentacją, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi normami oraz 

oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i ulicy i o 
wbudowaniu ww. materiałów budowlanych, 

- zestawienia ilościowego wykonanych robót – długości sieci, kpl. urządzeń. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót (wykopów) w 90% ręcznie, w 10% 

mechanicznie ponieważ roboty wykonywane będą w większości przypadków w 

zagospodarowanych ogródkach przydomowych. 
 

Wykonawcy zobowiązani są do szczególnej staranności w trakcie prac ziemnych  

(rozkładanie folii ochronnych pod odkład, odtworzenie terenów zielonych poprzez obsianie 

trawą itp.) 

 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót na danej posesji zobowiązany będzie do uzgodnienia z 

jej właścicielem terminu i zasad pracy na terenie prywatnym. 

 

Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą 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. 

 

Za bezpieczeństwo w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 

rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny będzie Kierownik budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 
realizacji zamówienia. 

 

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. 

 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże aprobaty 
techniczne oraz krajowe deklaracje zgodności wyrobów budowlanych użytych do wykonania 

przedmiotu umowy. 

 

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 lub lepsze). W przypadku 
zastosowania materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania 

w ofercie równoważnej lub lepszej funkcjonalności. Materiały i elementy budowli muszą być 

jednorodne i wskazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami w dokumentacji 

projektowej. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pierwotnego stanu (odtworzyć) powierzchnie 

biologiczne i inne powierzchnie w przypadku zniszczenia.   
 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania mniejszej ilości zakładanych przykanalików, 

jednak nie mniej niż 100 szt. W przypadku zmniejszenia ilości wykonywanych prac 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane 

prace licząc od dnia odbioru wykonania tych prac. 
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, za 
faktycznie wykonane i odebrane przykanaliki. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót 

i innych wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia.  

 

Zamawiający przewiduje wypłatę należności za wykonane i odebrane roboty w dwóch 

etapach: 
Etap I: do wartości 70.000,00 zł w 2012 roku 

Etap II: pozostała część należności do końca I kwartału 2013 roku 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   

45 231 300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
                        odprowadzania ścieków 

 
 

PROCEDURA 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 

 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 

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

 

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.05.2012  

 

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5 

 

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe  

      „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk 

ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek 

       woj. mazowieckie. 
 

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480.000,00 zł. 
 

 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 

 Cena wybranej oferty: 332.100,00 

 

 Oferta z najniższą ceną:   332.100,00 / oferta z najwyższą ceną: 442.800,00 

 Waluta: PLN 

 

                          

 

 

   
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 

 
 


