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Burmistrz Miasta Milanówka  

działając zgodnie z art. 95 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 nr 325781 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.  
 
Milanówek: Modernizacja ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego w Milanówku 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
 
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
 
Numer ogłoszenia: 307299-2016 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: tak  
 
Numer ogłoszenia: 313201-2016; 315864-2016 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
 
nie  
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
 
nie  
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Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
 
nie  
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
  
nie  
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, krajowy numer identyfikacyjny,  
ul. Kościuszki  45, 05822   Milanówek, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061  
w. 109, faks 227 248 039, e-mail przetargi@milanowek.pl 
 
Adres strony internetowej (URL): www.milanowek.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,  
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego  
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego  
z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 
Modernizacja ścieżek parkowych na terenie Parku Lasockiego w Milanówku 
 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
 
Roboty budowlane  
 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:  
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1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: a) wykonaniu 
remontu nawierzchni alejek parkowych na terenie Parku Lasockiego (dz. nr ew. 77, obr. 05-07) 
oraz b) dostawie i montażu ławek drewnianych oraz drewnianych koszy na śmieci. 1.2.Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu robót, 
2)przygotowanie podłoża – oczyszczenie istniejącej nawierzchni, usunięcie chwastów i osadów 
organicznych, usunięcie wierzchniej warstwy ok. 10 cm istniejącego kruszywa, nadanie 
odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego oraz dużej jednorodności nawierzchni, 
poprzez profilowanie, uzupełnienie zadoleń i zagęszczenie nawierzchni, 3)wykonanie nawierzchni 
z grysu kamiennego 8/16 mm – grubość warstwy 6 cm oraz mączki mineralnej 0/8 mm  
o grubości 4 cm oraz mechaniczne zagęszczenie ułożonych warstw (zastosowane materiały 
powinny spełniać wymogi wynikające z normy PN-EN 13043:2004); 4)odtworzenie 
uszkodzonych drewnianych oporników o wymiarach 20x6 zaimpregnowanych ekologicznym 
preparatem zabezpieczającym przez szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych  
i gruntowych; 5)dostawa i montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 19 szt. ławek 
drewnianych zaimpregnowanych preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych oraz przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw,  
o niżej wymienionej charakterystyce: a)długość: ok.180 cm, b)szerokość: ok. 62 cm, c)wysokość: 
ok. 76 cm, d)siedzisko: listwa z drzewa iglastego, kolor teak, e)podstawa: odlew żeliwny 
malowany tradycyjnie, f)ławka przystosowana do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą 
bloczków betonowych. 6)dostawa i montaż 14 szt. koszy na śmieci zaimpregnowanych 
preparatem zabezpieczającym przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oraz 
przytwierdzonych do podłoża za pomocą stalowych kotw, o niżej wymienionej charakterystyce: 
a)pojemność: min. 35 l, b)wymiary: nie mniejsze niż: 35 cm x 49 cm x 97 cm, c)waga: ok. 30 kg, 
d)materiał: stal, drewno, e)stalowy szkielet obudowany drewnianymi listewkami i przytwierdzony 
do słupka bocznego wykonanego z rury stalowej Ø 90, f)kubeł wykonany z blachy stalowej 
ocynkowanej, g)kosz przystosowany do zamocowania na stałe w podłożu za pomocą bloczków 
betonowych. 7) dostawa i montaż 2 szt. tablic edukacyjnych do zamontowania na terenie parku,  
o niżej wymienionej charakterystyce: a)Wykonanie, dostawa i montaż wraz z zakotwiczeniem w 
gruncie 2 tablic edukacyjnych jednostronnych, o wymiarach tablicy wewnętrznej 90 cm x 100 cm. 
b)Wymiary stelaża: długość słupów kwadratowych nie mniejsza niż 200 cm (dodatkowo 70 cm 
ukotwienia stalowego), szerokość słupków kwadratowych: min. 10 cm x 10 cm, plecy stelaża 
dopasowane do rozmiaru tablic, deskowanie pleców, deski o grubości 2,0-2,5 cm, słupki 
drewniane tablicy mocowane do ziemi za pomocą kwadratowych metalowych form 
(wsporników), betonowanych w ziemi. c)Formy zabezpieczone przed korozją: wszystkie elementy 
drewniane zaimpregnowane, treść na tablicy zabezpieczona przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 8)dostawa i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej usytuowanej od strony  
ul. Kościuszki, o niżej wymienionej charakterystyce: a)Wykonanie, dostawa i montaż wraz  
z zakotwiczeniem w gruncie 1 tablicy informacyjnej, o wymiarach tablicy wewnętrznej min. 91 cm 
x 110 cm, oprawiona w ramce z profilu aluminiowego, mocowana z boku do słupków, 
b)materiał: aluminium + stal, c)powłoka antykorozyjna, d)wymiary stelaża: długość słupów (rur) 
stalowych: 200 cm od podłoża, o średnicy 75cm, zakończone ozdobnymi kulami, słupy 
betonowane w ziemi. 9)dostawa i montaż 18 sztuk budek lęgowych o niżej wymienionej 
charakterystyce: a)5 szt. budek typu D – dla kawki, b)6 szt. budek typu A – dla wróbla, sikorki, 
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c)3 szt. budek typu A1 – sikora modra, d)4 szt. budek dla wiewiórki, e)Jako budulec należy 
wykorzystać deski z drewna iglastego (w żadnym wypadku nie należy stosować sklejki lub płyt 
wiórowych) grubości minimum 2 cm. Elementy budek heblowane, łączone gwoźdźmi 
pierścieniowymi bądź skrętnymi, f)Konstrukcja budek powinna być szczelna oraz umożliwiać 
łatwy dostęp do wnętrza w celu jej czyszczenia (otwierany daszek, ścianka przednia lub inne 
rozwiązania tego typu). Wewnątrz budki powinny być zamontowane (2-3 szt.) wewnętrzne 
listewki, pomagające ptakom w przemieszczaniu się ptaków i ich młodych wewnątrz budki. Przed 
otworem budki nie należy montować żadnych desek i innych rozwiązań ułatwiających dostanie 
się drapieżników do wnętrza budki. g)Pokrycie materiałów: Budki nie mogą być malowane od 
wewnątrz. Daszek budki może być pomalowany (zaimpregnowany) bezpiecznym impregnatem 
tylko od wierzchu. Aby woda nie dostawała się do wewnątrz przez otwór wlotowy daszek 
powinien nieco wystawać i być montowany z lekkim nachyleniem w stronę ścianki z otworem. 
Od strony zewnętrznej budka może być zaimpregnowana impregnatem w kolorze naturalnym. 
Nie dopuszcza się innego koloru budek niż naturalne drewno. 10)dostawa i montaż 100 szt. 
kamieni polnych o niżej wymienionej charakterystyce: a)Kamień polny duży – 100 sztuk, 
b)Wymiary: nie mniejszy niż 50-60 cm średnicy, c) Waga: 1 sztuka w granicach 150 – 300 kg. 
11)prace wykończeniowe i porządkowe: dokładne oczyszczenie terenu robót, przywrócenie stanu 
pierwotnego pasa przyległego do jezdni; 12)Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej. 13)Zawartość merytoryczną oraz elementy graficzne tablicy edukacyjnej  
i informacyjnej Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.  
Do Wykonawcy będzie należało wykonanie projektu graficznego i uzyskanie jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego.” 14)Wszystkie elementy małej architektury (ławki, kosze, tablice), rodzaj 
kamieni polnych oraz budek lęgowych powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym oraz przez 
niego zaakceptowany. 15)Miejsce posadowienia elementów małej architektury, kamieni polnych 
oraz budek lęgowych Zamawiający wskaże Wykonawcy przed rozpoczęciem prac. 1.3. Pełny 
zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ; 1.4. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie 
wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późń. 
zm.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: 1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca 
zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę w pełnym wymiarze (pełen etat), zgodnie z art. 29 
ust. 3a ustawy P.z.p., co najmniej 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy  
w zakresie wymienionych czynności: wykonywania robót związanych z budową nawierzchni 
ścieżek na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2) Wykonawca nie później niż w dniu 
zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt. 1) i przedstawi 
do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego  
w zakresie, o którym mowa w pkt. 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o 
pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. kopie umowy o pracę, 
dowód zgłoszenia do ZUS, itp.): a) wraz z wykazem osób, o którym mowa w pkt. 2), Wykonawca 
uzyska i przedstawi Zamawiającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 



Sporządziła: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk; Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 
 

Nr 0051/333/16 od 18.10.2016 roku do 01.11.2016 roku (min. 14 dni) 

 

przepisami o ochronie danych osobowych od swoich pracowników wskazanych  
w przedmiotowym wykazie (zgody należy przedstawić w oryginale lub w kopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem”); b) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. osoby będą w okresie realizacji 
Umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późń. zm.). 3) Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli zatrudnienia osób, o których mowa  
w pkt. 1). Kontrola może być przeprowadzana bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów,  
o których mowa w pkt. 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie,  
o którym mowa w pkt. 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 2) nastąpi  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.  
4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako 
załącznik do faktury, comiesięczne sprawozdanie dotyczące osób wykonujących czynności 
wskazane w pkt. 1) i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 1).  
5) Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w pkt. 1), pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz po uzyskaniu jego zgody.  
W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykazu 
nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa w pkt. 2). Obowiązek ten 
Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany.  
6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę  
o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, 
i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.  
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
 
Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie  
 
II.5) Główny Kod CPV: 45233300-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 
  
SEKCJA III: PROCEDURA  
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 
Przetarg nieograniczony  
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
 
III.3) Informacje dodatkowe:  
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Postępowanie/część zostało unieważnione  
 
nie  
 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
  
18/10/2016 
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
 
Wartość bez VAT 176370.00 
 
Waluta PLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
 
Liczba otrzymanych ofert 1 
 
w tym 
  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  
 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  
 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 
  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
  
nie  
 
"NOVA - Jerzy Łebski",   ul. Powstańców 2,  99-400,  Łowicz,  kraj/woj. Łódzkie 
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
  
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
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Skrót literowy nazwy państwa: 
  
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
 
Skrót literowy nazwy państwa:  
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 122688.29 
  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 122688.29 
  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122688.29 
  
Waluta: PLN 
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
 
IV.8) Informacje dodatkowe:  

 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI  
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA  
O CENĘ 
  
IV.9.1) Podstawa prawna 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie  
zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 

Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
           Zastępca Burmistrza 
                      /-/ 
               Łukasz Stępień 

 


