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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 95 ust. 1 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.271/16/TOM/13 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

„Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych – remonty cząstkowe nawierzchni 
asfaltowych na terenie miasta Milanówka” 

 
 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP:  377370- 2013  umieszczonego dnia 17.09.2013 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 279076-2013  z dnia 17.07.2013r 

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 są prace polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych - 
asfaltowych mieszanką mineralno-asfaltową z recyklera na gorąco na terenie miasta Milanówka. 
 
Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

a. wycięcie uszkodzonych /zaniżonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, 

b. oczyszczenie i ewentualne osuszenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu, 

c. ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem, 

d. skropienie naprawianego miejsca i zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową, 

e. rozścielenie mieszanki mineralno - asfaltowej z recyklera, 

f. zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki mineralno asfaltowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji  

na wykonane prace.  

 

W cenie 1m² remontu nawierzchni należy uwzględnić regulację pionową zaniżonych elementów 

infrastruktury technicznej takich jak: włazy studni kanalizacyjnych, kratki ściekowe, zasuwy i 

hydranty wodociągowe itp., do poziomu nawierzchni. Po wykonaniu regulacji Wykonawca ma 

obowiązek usunięcia gruzu i pozostałości po wykonanych robotach. 

 

Przyjęta średnia grubość warstwy ubytku do remontu wynosi 5cm. 

  

Przewidywane zakresy napraw powierzchni wynoszą w roku 2013 do 2000m² i w roku 2014 do 

3200m². 
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Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie okresowo na podstawie odrębnych pisemnych 
poleceń wystawianych przez Zamawiającego, w których określone zostaną:  

− zakres robót,  

− termin wykonania,  

− szacunkowa wartość zlecenia. 

 
Podane ilości naprawianych nawierzchni w poszczególnych latach mogą ulec zwiększeniu bądź 
zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w  
maksymalnej ilości. Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.  
 
Każde polecenie będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez osoby upoważnione 
obu stron i wystawieniem faktury za przyjęte prace. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie 
wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do wykorzystania środków finansowych 
przeznaczonych na to zamówienie.  
 

W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym w 
związku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na 
własny koszt.  
 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi polskimi normami i przepisami 
prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 
robót. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedniego oznakowania odcinka drogi,  
na którym prowadzone będą roboty. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka,  
na którym wykonywane będą roboty od chwili rozpoczęcia robót aż do oddania nawierzchni do ruchu 
bez ograniczeń. 
 
Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, które znajdują się w miejscach 
gdzie może nastąpić ich uszkodzenie. 
 
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadać 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz jakościowym i 
gatunkowym wymaganiom określonym w STWiOR. 
 
Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą 
personelu jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym.  

Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu 
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich 
sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową. 
 
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.    
 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac  
w terenie logo (nazwą) firmy. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
CPV 45 23 31 41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 
       45 23 31 42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2013  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
Wielobranżowy Zakład Budowlano Usługowy 

„POLMAXBAU” 
ul. Przeskok 10 

05 – 822 Milanówek 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270.000,00 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 312.444,60 
 
 Oferta z najniższą ceną:   249 444,00 / oferta z najwyższą ceną: 312.444,60

 Waluta: PLN                  

 

 

 

 

 

         
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 


