
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/180/13 od 02.07.2013 roku do 16.07.2013 roku (14dni) 

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.271/15/TOM/13 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

„Budowę kanalizacji sanitarnej  
w ulicy Brzozowej i w ulicy Piotra Skargi w Milanówku” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 254816-2013 umieszczonego dnia 02.07.2013 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 195026 z dnia 20.05.2013r 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na naprawach dróg gruntowych tłuczniem na terenie 
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału sanitarnego DN 200 mm wraz  
z przyłączami sanitarnymi DN 160 mm w granicach pasa drogowego w ulicach Brzozowej i Piotra 
Skargi w Milanówku o łącznej długości 466,00m. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 
ul. Brzozowa 
 

- Kanał sanitarny z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 148,5 m – średnie zagłębienie 4,00 m; 
- Przyłącza sanitarne z rur PVC,  średnica 160 mm o łącznej długości 15,30 m  - średnie zagłębienie 
2,35 m; 
- Studnie rewizyjne betonowe  D 1200  -  3 szt.; 
- Studnie rewizyjne PVC  D 425  -  2 szt.; 
 
ul. Piotra Skargi 
 
- Kanał sanitarny z rur PVC o średnicy 200 mm, długości 317,5 m – średnie zagłębienie 3,18 m; 
- Przyłącza sanitarne z rur PVC,  średnica 160 mm o łącznej długości 103 m  - średnie zagłębienie 2,90 
m; 
- Studnie rewizyjne betonowe  D 1200  -  11 szt.; 
- Studnie rewizyjne PVC  D 425  -  2 szt.; 
 
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 i Załącznik nr 1a oraz w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 2  i Załącznik nr 2a.  
Ze względu na objętość dokumentacji technicznej została ona podzielona na obejmującą swoim 
zakresem ulicę Brzozową i dokumentację ulicy P. Skargi. 
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Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 
 
 
Wykonawca po wykonaniu robót zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej.  
 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 
- projekt powykonawczy, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
- oświadczenie kierownika budowy, 
- dziennik budowy, 
- atesty i certyfikaty oraz świadectwa zgodności lub aprobaty techniczne użytych   
  materiałów. 
 
Wykonawca dokona oznakowania terenu robót zgodnie z opracowanym przez siebie projektem 
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający 
ruchem.  
 
W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantów itp. urządzeń znajdujących się w pasie drogowym 
Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznej ich naprawy na własny koszt. 
Nad prawidłowością przebiegu prac nadzór pełni Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji ul. Spacerowa 4. 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca dokona wspólnego z Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 

Kanalizacji ul. Spacerowa 4 przeglądu wykonanej sieci kanalizacyjnej  co zostanie potwierdzone 
stosownym protokołem. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do poinformowania właścicieli nieruchomości przyległych do odcinka 
ulicy, na której prowadzone będą roboty o utrudnieniach w ruchu związanych z prowadzonymi 
robotami na minimum 3 dni przed ich wystąpieniem. 
 
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. 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wystąpi do Zarządcy drogi z wnioskiem o zajęcie pasa 
drogowego oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym w terminie 
pozwalającym na przygotowanie odpowiednich decyzji administracyjnych. Po zakończeniu prac 
Wykonawca zgłosi przywrócenie nawierzchni pasa drogowego do stanu pierwotnego i zobowiązany jest 
dokonać komisyjnego odbioru nawierzchni jak również wykonania badań zagęszczenia gruntu i 
przekazania wyników do Zarządcy drogi. Uzyskany wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 
0,99.  
 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należyta 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 ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, od chwili 
rozpoczęcia robót aż do oddania pasa drogowego do ruchu bez ograniczeń, odpowiedzialny będzie 

Kierownik budowy. 
 
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 dokumentacji projektowej. 
 
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.   
 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane jak również 
wbudowane materiały na okres minimum 24 miesięcy od dnia ostatecznego  
odbioru robót budowlanych. 
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 
obejmuje również wszystkie roboty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia nie ujęte w 
przedmiarach robót. 
 
W przypadku wystąpienia w czasie realizacji zamówienia nie sprzyjających warunków atmosferycznych 
(obfite opady deszczu, wichury) Zamawiający przewiduje  możliwość wstrzymania prac na pisemny 
wniosek Wykonawcy do czasu poprawy warunków atmosferycznych. Wykonawca otrzyma część 
wynagrodzenia  
za wykonane prace po podpisaniu przez obie strony protokołu częściowego odbioru robót 
potwierdzającego wykonanie prac, z uwzględnieniem możliwości zmiany terminu wykonania umowy. 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
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: 01.07.2013  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
 

JR-SANBUD Jarosław Radgowski 
ul. Olsztyńska 3 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 544.500,00 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 295.077,39 
 
 Oferta z najniższą ceną:   295.077,39/ oferta z najwyższą ceną: 576.252,33

 Waluta: PLN                  

 

         
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 


