
Ogłoszenie nr 500060982-N-2018 z dnia 21-03-2018 r. 

 

Urząd Miasta Milanówka: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w związku  

z realizacją inwestycji drogowych na terenie miasta Milanówka  
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 528132-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Kościuszki  45,  

05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 758 30 61 w. 109,  

e-mail przetargi@milanowek.pl , faks (22) 724 80 39.  

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

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w związku z realizacją inwestycji 

drogowych na terenie miasta Milanówka  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.9.TOM.2018  

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:  
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją następujących inwestycji drogowych na 

terenie miasta Milanówka:  

 Budowa ul. Przyszłości polegająca na budowie odwodnienia oraz remoncie 

nawierzchni, 

 Budowa ul. Żytniej polegająca na budowie odwodnienia oraz remoncie nawierzchni,  

mailto:przetargi@milanowek.pl
http://www.milanowek.pl/


 Przebudowa ul. Pięknej polegająca na budowie odwodnienia wraz z remontem 

nawierzchni, - Budowa ul. Bartosza polegająca na wykonaniu nawierzchni wraz  

z rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych,  

 Budowa ul. Leśny Ślad (na północ od ul. Gospodarskiej) polegająca na wykonaniu 

nawierzchni wraz z rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych.  

2) Dokumentacja techniczna dla w/w inwestycji drogowych dostępna jest na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej (BIP Milanówek) w zakładce zamówienia publiczne, 

Zamówienia powyżej 30 tys. euro przetarg pn. Budowa wraz z uzbrojeniem ulic 

Przyszłości, Żytniej, Bartosza i Leśny Ślad oraz przebudowa ulicy Pięknej sygn. 

ZP.271.1.TOM.2018 link: https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/10289-zp-271-1-1-tom-2018-budowa-wraz-z-

uzbrojeniem-ulic-przyszlosci-zytniej-bartosza-i-lesny-slad-oraz-przebudowa-ulicy-

pieknej.  

3) Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, obok tych które 

zostały wymienione w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), dalej w treści jako: ,,Prawo budowlane’’, w ramach 

realizacji przedmiotu umowy, należy w szczególności:  

a) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi,  

b) zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy 

poszczególnych inwestycji drogowych,  

c) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw 

technicznych w ramach dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 2, 

Prawa budowlanego oraz umów na realizację inwestycji drogowych  

w szczególności poprzez zapewnienie zgodności wykonanych robót  

z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,  

d) zarządzanie robotami koniecznymi do wykonania w ramach realizacji inwestycji 

drogowych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych umowach w sprawie 

realizacji inwestycji drogowych,  

e) kontrola nad właściwym i terminowym przebiegiem realizacji inwestycji 

drogowych;  

f) przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie,  

g) uczestnictwo w przeprowadzanych próbach, badaniach i sprawdzeniach, jeżeli 

takie wystąpią;  

h) uczestnictwo w czynnościach rzeczowego i finansowego rozliczenia robót 

wynikających z zawartych umów w sprawie realizacji inwestycji drogowych,  

4) Szczegółowo obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego określa Projekt umowy 

stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, dalej jako: ,,Projekt umowy’’.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1 

Dodatkowe kody CPV: 71520000-9  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
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https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/10289-zp-271-1-1-tom-2018-budowa-wraz-z-uzbrojeniem-ulic-przyszlosci-zytniej-bartosza-i-lesny-slad-oraz-przebudowa-ulicy-pieknej


III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 38 130,00 zł  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  

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 

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Inżynieryjne Marcin Płużyński  

Email wykonawcy: biuro@bimp.com.pl   

Adres pocztowy: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32  

Kod pocztowy: 05-600  

Miejscowość: Grójec  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

 

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59 000,00 zł  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 59 000,00 zł  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59 000,00 zł 

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

mailto:biuro@bimp.com.pl


IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                        /-/ 

       Wiesława Kwiatkowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska 

Ogłoszenie nr 0051/82/18 z dnia 21.03.2018 r. – na tablicach ogłoszeń od dnia 21.03.2018 r. do dnia 27.03.2018 r. 


