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Nr 0051/57/16 od 02.03.2016 roku do 16.03.2016 roku (min. 14 dni) 

 

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 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 powiązane: 

Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 6209-2016 z dnia 2016-01-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ulicy 

Lazurowej w Milanówku Zadanie 1 - Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej; Zadanie 2 - Roboty... 

Termin składania ofert: 2016-02-02  

 

Milanówek: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej  

z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej  

w ulicy Lazurowej w Milanówku 

Numer ogłoszenia: 21511 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016 

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: 6209 - 2016r. 

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: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milanówku. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w granicy pasa drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Lazurowej w Milanówku Zadanie 1 - 

Roboty budowlane z projektowaniem sieci wodociągowej; Zadanie 2 - Roboty budowlane z projektowaniem sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego; Zadanie 3 - Roboty budowlane kanalizacji 

deszczowej; Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na: Zadanie nr 1 - Roboty budowlane z 

projektowaniem sieci wodociągowej: a. Wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych budowy sieci 

wodociągowej ca. 330 m zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Milanowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie 

funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zadanie 2 - Roboty budowlane z 

projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej ca. 330 m z przyłączami w granicy pasa drogowego: a. Wykonanie 

projektu budowlanego oraz robót budowlanych budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa 

drogowego zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o.; b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno-

użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Zadanie 3 - Roboty budowlane kanalizacji 

deszczowej: a. Wykonanie robót budowlanych budowy ca. 426,5 m, na odcinku od w1-R1, R1-D9 kolektora 

kanalizacji deszczowej w granicy pasa drogowego w ul. Lazurowej, w tym: kolektora o średnicy DN 250 mm - ca. 

174,6 m oraz o średnicy DN 600 mm - ca. 251,9 m, ze studniami rewizyjnymi o średnicy DN1200 mm - 4 szt. i 

DN 1500 mm - 8 szt., z regulatorem przepływu oraz klapą zwrotną i wylotem kanalizacji deszczowej DN 250mm 

wraz z umocnieniem dna oraz skarp w rzece Rokitnica Stara z odwodnieniem wykopów igłofiltrami, naprawą 

dróg gruntowych z profilowaniem i z nawierzchnią z tłucznia kamiennego, dolna warstwa 10 cm, górna warstwa 5 

cm po uwałowaniu na szerokości ca. 3 m. b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w 

dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Pełny zakres przedmiotu zamówienia 

określony jest w: a. Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania nr 1, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 

b. Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania nr 2, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; c. Specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania nr 3, stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ;  

d. Dokumentacji projektowej dla zadania nr 3, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2016. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

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

• Zakład Projektowania i Wykonawstwa Sieci i Instalacji Sanitarnych SAWBED Stanisław i Włodzimierz 

Cupriak Sp. Jawna, Orląt Lwowskich 56 m 10, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 725938,00 PLN. 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 639600,00  

• Oferta z najniższą ceną: 584717,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1578090,00  

• Waluta: PLN . 

 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                 /-/ 
    Wiesława Kwiatkowska 

 


