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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa    

  
 
 
 
 

Ogłoszenie nr 362465 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. 

Milanówek: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych modernizacji ulic 

na terenie miasta Milanówka 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 334955 - 2016  

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Urząd Miasta Milanówka, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  45, 05822   

Milanówek, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 227 248 039,  

e-mail przetargi@milanowek.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.milanowek.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania 

zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania                                

z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie 

http://www.milanowek.pl/
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zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest 

podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i 

na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł 

umowę):  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych modernizacji ulic na terenie miasta 

Milanówka 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP.271/44/TOM/2016 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  

 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: Opracowaniu dokumentacji projektowo-

kosztorysowej modernizacji ulic na terenie miasta Milanówka, w ramach niżej wymienionych 

zadań: 1)Zadanie nr 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa 

ulicy Kochanowskiego w Milanówku” w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy 

Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców”. 2)Zadanie nr 2: Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Pięknej w Milanówku”                          

w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Pięknej - zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców”. 3)Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. 

„Budowa ulicy Granicznej w Milanówku na odcinku od ul. Zawąskiej do ul. Warszawskiej” 

w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Granicznej - zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców”. 4)Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                       

pn. „Budowa ulicy Sosnowej w Milanówku na odcinku od ul. Granicznej do ul. Inżynierskiej” 

w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Sosnowej - zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców”. 5)Zadanie nr 5: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                   

pn. „Budowa ulicy Długiej w Milanówku na odcinku od końca nawierzchni twardej                        

do ul. Podwiejskiej ” w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Długiej - 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców”. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie nr 1: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy                                  

ul. Kochanowskiego na całej długości, tj. od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granic 

Gminy – do skrzyżowania z drogą gminną nr 150212 W (bez nazwy, gmina Grodzisk 

Mazowiecki) - długość ok. 1050 m; 2) Zadanie nr 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w zakresie budowy ul. Pięknej na całej długości, tj. od skrzyżowania                      

z ul. Uroczą do skrzyżowania z ul. Wiatraczną. Długość odcinka objętego opracowaniem                   

- ok. 340 m; 3) Zadanie nr 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej                        

w zakresie budowy ul. Granicznej na odcinku od ul. Zawąskiej (od końca nawierzchni 

twardej, ok. 40 m za skrzyżowaniem) do końca ulicy (wlot w ul. Warszawską). Długość 

odcinka objętego opracowaniem - ok. 450 m; 4) Zadanie nr 4: Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ul. Sosnowej na odcinku od ul. Granicznej                  

do ul. Inżynierskiej. Długość odcinka objętego opracowaniem - ok. 420 m; 5) Zadanie nr 5: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy ul. Długiej                    

na odcinku od końca nawierzchni twardej do końca ulicy, tj. skrzyżowania z ul. Podwiejską. 

Długość odcinka objętego opracowaniem - ok. 470 m; Pełny zakres przedmiotu zamówienia 

określony jest w: 1) „Opisie przedmiotu zamówienia” wraz z załącznikami mapowymi, 

stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ; 2) „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do 
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SIWZ. Wykonawca opracuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy projekty 

koncepcyjne przebudowy ciągów komunikacyjnych wraz z propozycjami rozwiązań w 

zakresie odwodnienia. W opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić budowę bądź 

adaptację istniejących chodników/ciągów pieszo-rowerowych, w sytuacjach braku 

możliwości zlokalizowania chodników lub ciągów pieszo-rowerowych Wykonawca 

zobowiązany będzie do rozważenia możliwości realizacji jezdni z dopuszczeniem ruchu 

pieszego. Przedmiot zamówienia obejmuje także adaptację, budowę lub uzupełnienie 

oświetlenia ulicznego w ulicach objętych zamówieniem. Opracowany projekt koncepcyjny 

zostanie poddany procesowi konsultacji społecznych w formie publikacji na urzędowych 

stronach internetowych w okresie 7 dni kalendarzowych, po czym zorganizowane zostanie w 

siedzibie Zamawiającego spotkanie z Mieszkańcami poszczególnych ulic objętych 

opracowaniami. W wyniku zebranych w procesie konsultacji uwag Wykonawca w 

porozumieniu z Zamawiającym podda wszystkie sugestie i uwagi analizie pod kątem 

możliwości ich uwzględnienia w dalszym etapie prac projektowych. W sytuacji wyboru 

wariantu trasy przebiegającej przez nieruchomości inne niż pozostające we władaniu Gminy 

lub nie drogowych nieruchomościach stanowiących własność Gmin, Wykonawca 

zobowiązany będzie uwzględnić konieczność przygotowania kompletnego wniosku (lub 

kompletnych wniosków) o wydanie decyzji, o której mowa w art. 11 a ustawy z dn. 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 687, z późń. zm.) wraz z uzyskaniem przedmiotowej 

decyzji. W przypadku ulic znajdujących się w obrębie stref ochrony konserwatorskiej oraz 

wystąpienia pomników przyrody, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich 

niezbędnych opinii związanych z tym faktem. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 

odstępstwa w przypadku kiedy parametry modernizowanych ulic nie będą spełniały 

warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 124). Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzyskania w imieniu Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, 

pozwolenia na budowę lub uzyskania przyjęcia bez uwag zgłoszenia na prowadzenie robót 

budowlanych. W ulicach tych znajdują się media tj. wodociąg, kanał sanitarny, energia 

elektryczna, gazociąg, infrastruktura telekomunikacyjna. W przypadku zaistnienia kolizji 

nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedstawienia rozwiązań projektowych usunięcia kolizji i opracowania odrębnych 

opracowań branżowych dla tych kolizji wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w tym 

zakresie. W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia procedury podziałowej w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu 

projektowanych linii rozgraniczających z Zamawiającym. W przypadku usunięcia 

zadrzewienia projektant będzie również zobowiązany do pozyskania na ten cel niezbędnych 

opinii i uzgodnień. Wszystkie materiały do projektowania Projektant uzyska we własnym 

zakresie i na własny koszt. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia nadzoru nad 

prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji oraz bytności w terenie w czasie 

prowadzenia robót budowlanych. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego w trakcie 

wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot 

zamówienia odbywać się będzie na podstawie odrębnej umowy. Dokumentacja projektowa 

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. 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 2015 roku, poz. 2164 

z późń. zm.) w takim przypadku należy opisać parametry techniczne kwalifikujące 

równoważność rozwiązań. Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań dotyczących 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, późń. zm.), 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy: W ocenie Zamawiającego brak jest bowiem               

w przedmiocie zamówienia czynności, które muszą być realizowane na podstawie umowy               

o pracę. Czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia z reguły nie są realizowane 

na podstawie umowy o pracę ani też w warunkach wymagających zawarcia umowy o pracę ze 

względu na brak realizacji świadczeń zatrudnionych „pod kierownictwem” podmiotu 

zatrudniającego. 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  

 

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7 

Dodatkowe kody CPV:  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Kochanowskiego w 

Milanówku” w ramach zadania budżetowego: „Przebudowa 

ulicy Kochanowskiego - zaspokojenie potrzeb mieszkańców”.  

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i 

przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT24300.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert7 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz,  ,  ul. Kalinowa 42, Wrzosów 

,  26-630,  Jedlnia-Letnisko ,  kraj/woj. mazowieckie 



  

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 

 

Nr 0051/391/16 od 08.12.2016 roku do 22.12.2016 roku (min. 14 dni) 
 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27697.14  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 27697.14  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89900.00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 2    

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Pięknej w Milanówku” w 

ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Pięknej - 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców” 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i 

przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT17800.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert5 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz,  ,  ul. Kalinowa 42, Wrzosów 

,  26-630,  Jedlnia-Letnisko ,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17047.80  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 17047.80 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66383.10 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 3    

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Granicznej w Milanówku na 

odcinku od ul. Zawąskiej do ul. Warszawskiej” w ramach 

zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Granicznej - 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców” 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i 

przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT23600.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert6 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz,  ,  ul. Kalinowa 42, Wrzosów 

,  26-630,  Jedlnia-Letnisko ,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11439.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 11439.00  

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61844.40 

Waluta: PLN 



  

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 

 

Nr 0051/391/16 od 08.12.2016 roku do 22.12.2016 roku (min. 14 dni) 
 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 4    

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Sosnowej w Milanówku na 

odcinku od ul. Granicznej do ul. Inżynierskiej” w ramach 

zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Sosnowej - 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców” 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i 

przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT24000.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert7 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz,  ,  ul. Kalinowa 42, Wrzosów 

,  26-630,  Jedlnia-Letnisko ,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9928.56  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9928.56 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79950.00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 



  

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 

 

Nr 0051/391/16 od 08.12.2016 roku do 22.12.2016 roku (min. 14 dni) 
 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

CZĘŚĆ NR: 5    

NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej pn. „Budowa ulicy Długiej w Milanówku na 

odcinku od końca nawierzchni twardej do ul. Podwiejskiej ” w 

ramach zadania budżetowego: „Przebudowa ulicy Długiej - 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców” 

Postępowanie/część zostało 

unieważnione nie  

Należy podać podstawę i 

przyczynę unieważnienia 

postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT24000.00 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert7 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

Biuro Studiów i Programów SKRYBA Wiesław Mazurkiewicz,  ,  ul. Kalinowa 42, Wrzosów 

,  26-630,  Jedlnia-Letnisko ,  kraj/woj. mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11919.78  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 11919.78 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79950.00 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 



  

Opracowała: Anna Nyrek-Koczkodaj 

 

Nr 0051/391/16 od 08.12.2016 roku do 22.12.2016 roku (min. 14 dni) 
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 
 
 

 
 

          Burmistrz Miasta Milanówka 
                          /-/ 

                                           Wiesława Kwiatkowska  

 


