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Burmistrz Miasta Milanówka 
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/12/TOM/15 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 104363-2015 z dnia 2015-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługi wykonania: 1. Koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

północno-zachodniej części Milanówka ograniczonej ulicami: Północna, Wojska Polskiego, Kwiatowa i 

Kościuszki, powierzchnia ok. 35 ha; ... 

Termin składania ofert: 2015-07-29 

 

Milanówek: Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

północno-zachodniej części Milanówka oraz wykonanie dokumentacji 

projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa 

drogowego 

Numer ogłoszenia: 239298 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 104363 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, 

woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 022 7248039. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie koncepcji budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka oraz wykonanie 
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dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa 

drogowego. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi 

wykonania: 1. Koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części 

Milanówka ograniczonej ulicami: Północna, Wojska Polskiego, Kwiatowa i Kościuszki, 

powierzchnia ok. 35 ha; 2. Dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w granicy pasa drogowego, w ulicach: Kwiatowa, Wojska Polskiego, 

Kraszewskiego i Wąska, w Milanówku, długość kolektorów grawitacyjnych ok. 2,6 km. 

Mapa katastralna dostępna jest pod adresem internetowym 

https://grodzisk.geoportal2.pl/. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania 

koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje: 1. Sporządzenie części opisowej 

koncepcji; 2. Sporządzenie ideogramu sieci zawierającego (istotne dla wykonania 

projektów budowlanych) rzędne terenu i rzędne posadowienia kolektorów, spadki, 

średnice i długości kolektorów, oraz lokalizacje przepompowni ścieków; 3. Sporządzenie 

schematu przepływów zawierającego wskazanie kierunków i strumienie przepływu oraz 

wymagane wydajności przepompowni ścieków; 4. Sporządzenie opisu charakterystyki 

przedsięwzięcia, wraz z załącznikami graficznymi, budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 

ulicach: Kwiatowa, Wojska Polskiego, Kraszewskiego i Wąska, w zakresie niezbędnym do 

przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, spełniającego wymagania określone w ustawie z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.). Przedmiot zamówienia w 

zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje: 1. Wykonanie projektów 

budowlanych, spełniających wymagania określone w przepisach Prawa budowlanego oraz 

przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane; 2. Sporządzenie inwentaryzacji 

roślinności wysokiej, w miarę potrzeb; 3. Opracowanie Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru dla robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej; 4. 

Sporządzenie przedmiarów robót budowlanych; 5. Opracowanie kosztorysów 

inwestorskich. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może wskazywać znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia. Wykonawca będzie przestrzegał zapisów art. 29, 

30 i 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do cytowanej ustawy. 

Do obowiązku wykonawcy i na jego koszt, będzie należało: 1. Pozyskanie map 



Nr 0051/273/15 od 14.09.2015 roku do 28.09.2015 roku (14dni) 
 

niezbędnych do wykonania koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej; 2. Pozyskanie 

map niezbędnych do sporządzenia charakterystyki przedsięwzięcia dla celów 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na 

środowisko; 3. Uzgodnienie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej z Milanowskim 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.; 4. Pozyskanie kopii aktualnej 

mapy zasadniczej dla celów projektowych; 5. Wystąpienie z wnioskiem do Milanowskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., z siedzibą 08-822 Milanówek, ul. 

Spacerowa 4, o wydanie Warunków technicznych do projektowania; 6. Zlokalizowanie 

ewentualnych kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą infrastrukturą 

techniczną i zaprojektowanie ich rozwiązania; 7. Przygotowanie dla Zamawiającego 

wniosku o wydanie decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z 

wymaganymi załącznikami graficznymi; 8. Przygotowanie dla Zamawiającego wniosku o 

wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia obcego, 

niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego, wraz z wymaganymi załącznikami 

graficznymi (ulica Kwiatowa jest drogą powiatową, pozostałe ulice są drogami gminnymi); 

9. Uzyskanie innych, wymaganych przepisami Prawa budowlanego, uzgodnień i 

zatwierdzeń projektów budowlanych; 10. Uzyskanie zgody właścicieli działek gruntowych, 

innych niż Gmina Milanówek, na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji 

sanitarnej i przyłączy w granicy pasa drogowego, w miarę potrzeb; 11. Uzgodnienie z 

właścicielami zabudowanych nieruchomości, przyległych do trasy projektowanego kanału 

sanitarnego, lokalizację przyłączy sanitarnych. Uzgodnienie wymaga pisemnego 

oświadczenia właściciela/właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na proponowaną 

trasę przyłącza sanitarnego. Wzór oświadczenia zostanie ustalony pomiędzy 

Zamawiającym, a wykonawcą po zawarciu umowy. 12. Przygotowanie dla Zamawiającego 

wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

lub zgłoszenia. Kompletny przedmiot zamówienia, dostarczony Zamawiającemu w formie 

papierowej, będzie zawierał: 1. Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej - 4 egz. 2. 

Charakterystyka przedsięwzięcia - 3 egz. 3. Projekty budowlane - 4 egz. + 2 kopie 4. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych - 3 egz. 5. Przedmiary 

robót - 3 egz. 6. Kosztorysy inwestorskie - 3 egz. Opracowania wymienione powyżej 

zostaną przekazane Zamawiającemu, także w formie elektronicznej, w postaci zapisu 

cyfrowego w formacie PDF. Potwierdzeniem wykonania opracowania koncepcji budowy 

sieci kanalizacji sanitarnej będzie Protokół Odbioru Częściowego wydany przez 

Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania całości przedmiotu zamówienia będzie 

Protokół Odbioru Końcowego wydany przez Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego 
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Wykonawca zapewni nadzór autorski przy robotach budowlanych wykonywanych na 

podstawie projektów budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

Warunki sprawowania nadzoru autorskiego i płatności z tego tytułu zostaną określone w 

odrębnej umowie.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Abrys Technika sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113190,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 

I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 63320,40  

• Oferta z najniższą ceną: 57810,00 / Oferta z najwyższą ceną: 170970,00  

• Waluta: PLN . 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
              / -/ 

 Wiesława Kwiatkowska 


