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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

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 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot 
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 297962-2015 z dnia 2015-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

1) Przedmiotem zamówienia są usługi: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji 

aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108... 

Termin składania ofert: 2015-11-16  

 

Milanówek: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu 

energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji 

budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce 

ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku 

Numer ogłoszenia: 328698 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 

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: 297962 - 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. 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, 

audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej 

zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi: Opracowanie programu 

funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku 

użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku.  

2) Dokumentacja musi zostać opracowana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami pozwalającymi na aplikowanie 

Zamawiającemu o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014 - 2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna, Typy projektów: Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej. 3) Dokumentacja techniczna i aplikacyjna będąca przedmiotem zamówienia 

ma obejmować wykonanie: 3.1. Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku przy ulicy 

Warszawskiej 18; 3.2. Ekspertyzy stanu technicznego budynku; 3.3. Audytu energetycznego opracowanego 

zgodnie z zasadami pozwalającymi na aplikowanie o fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Działania 4.2 Efektywność energetyczna,  

Typy projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; 3.4. Programu funkcjonalno-

użytkowego; 3.5. Studium wykonalności; 3.6. Wniosku o dofinansowanie. 4) Zaproponowane w dokumentacji 

będącej przedmiotem zamówienia rozwiązania mają pozwalać na osiągniecie jak najlepszych wskaźników 

efektywności energetycznej (cieplnej i elektrycznej). 5) Teren, którego dotyczy niniejsze zamówienie zlokalizowany 

jest w strefie ochrony konserwatorskiej. 6) Wszystkie materiały, uzgodnienia do projektowania, informacje 

niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym opracowanie i złożenie wniosku o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy (jeśli dotyczy zamówienia) Projektant uzyska we własnym zakresie i na własny 

koszt. 7) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

załącznik nr 3 do SIWZ oraz Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 8) Dokumentacja 

stanowiąca przedmiot zamówienia winna być opracowana w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć 

wpływ na sporządzenie oferty. 9) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ma służyć do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

dotyczących termomodernizacji budynku użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany przygotować zestawienie kosztów wykonania robót 

termomodernizacyjnych i remontowych objętych dokumentacją. 10) Program funkcjonalno - użytkowy winien być 
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opracowany po przeprowadzeniu audytu energetycznego obiektu wraz z inwentaryzacją obiektu. 11) Program 

funkcjonalno - użytkowy winien przedstawiać rozwiązania techniczne i technologiczne. Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć propozycję rozwiązań materiałowych elementów obiektu (m.in. docieplenia budynku i dachu, 

stolarki drzwiowej i okiennej, wentylacji, systemu ogrzewania, instalacji paneli fotowoltaicznych). 12) Część 

graficzna Programu funkcjonalno - użytkowego winna zawierać w szczególności inwentaryzację pomieszczeń 

budynku - rzuty, przekroje kondygnacji i docelową koncepcję wykorzystania pomieszczeń. 13) Nie należy 

opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest 

to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) w takim przypadku należy opisać parametry techniczne 

kwalifikujące równoważność rozwiązań. UWAGA!!! Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej  

w terenie, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia,  

a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Koszt wizji lokalnej ponosi 

Wykonawca. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.24.10.00-9, 71.31.43.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Działania 4.2 

Efektywność energetyczna, Typy projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.12.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3. 

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

• Studio Budowlane UNITY s.c. Małgorzata Tischner, Damian Cyrta, ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa, 

kraj/woj. mazowieckie.  
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IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78250,00 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 83640,00  

• Oferta z najniższą ceną: 31734,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141450,00  

• Waluta: PLN . 

 

 

 
 

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

 


