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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 317912-2015 z dnia 2015-11-24 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Milanówek 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni 

gruntowej poprzez wypełnienie wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych mieszanką kruszywa łamanego z... 

 

Milanówek: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie 

miasta Milanówka - zamówienie uzupełniające do umowy nr 

W/646/TOM/646/2015 z dnia 23.10.2015 r. 

Numer ogłoszenia: 325038 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 317912 - 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: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na 

terenie miasta Milanówka - zamówienie uzupełniające do umowy nr W/646/TOM/646/2015 z dnia 23.10.2015 

r.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia 

uzupełniającego polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej poprzez wypełnienie 

wybojów w nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych mieszanką kruszywa łamanego z zagęszczeniem 

mechanicznym 0-31,5 w liczbie 230 m3. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia oraz w Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 6 

do Zaproszenia. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

• DAR-BUD Dariusz Bednarczyk, Kałęczyn 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29900,00 PLN. 

 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 36570,00  

• Oferta z najniższą ceną: 36570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 36570,00  

• Waluta: PLN . 
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ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo 

zapytania o cenę 

• 1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia 

jest zgodne z przepisami. 

Zamówienie zostało udzielone zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku udzielenia, w 

okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót 

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie 

podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie 

uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z 

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 252020-2015 z dnia 

25.09.2015r oraz w SIWZ na Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka 

przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zakres zamówienia objętego zamówieniem 

uzupełniającym polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a zamówienie podstawowe było 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało udzielone 

dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, a jego wartość mieści się w 50% wartości zamówienia 

podstawowego. Realizacja zamówienia uzupełniającego jest podyktowana bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego. Ilość materiału przewidziana w podstawowej umowie została wykorzystana, a tym samym 

umowa podstawowa została w pełni zrealizowana. W związku z warunkami atmosferycznymi i stanem 

nawierzchni dróg gruntowych zaistniała potrzeba zwiększenia ilości materiału niezbędnego do poprawy 

nawierzchni dróg na terenie miasta 
 

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

 


