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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE  

ZAWARCIA UMOWY 
 

Burmistrz Miasta Milanówka  

 
na podstawie w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)                                                                        

ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI 

 

Ogłoszenie nr 500068725-N-2018 z dnia 29-03-2018 r. 

Milanówek: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej w Milanówku - zamówienia 

uzupełniające OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

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

Kościuszki  45, 05822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 

109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

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

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Bieżące utrzymanie dróg o 

nawierzchni gruntowej w Milanówku - zamówienia uzupełniające  

Numer referencyjny  ZP.271.13.OŚZ.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są 

zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy 

podstawowej nr W/272/456/TOM/459/17 z dnia 20.09.2017 r. polegające na: bieżącym 

utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej w Milanówku.  

II.5) Główny Kod CPV: 45233141-9  

Dodatkowe kody CPV:  

45233142-6  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 157885.00  

Waluta:  

PLN  

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 

 

III.2) Podstawa prawna 

  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6)  ustawy Pzp.  

 

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 

  

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Z uwagi na wyczerpanie środków 

finansowych zaangażowanych w realizację umowy podstawowej nr W/272/456/TOM/459/17 

z dnia 20.09.2017 r. oraz konieczność bieżącego utrzymywania dróg o nawierzchni gruntowej 

w Milanówku. Zamawiający, przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, 

zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita jego 

wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. 
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Zamawiający tym samym wypełnił dyspozycję przepisu art 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, 

zgodnie z którym przedmiotowe zamówienie jest udzielane.  

 

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

 

DAR - BUD Dariusz Bednarczyk,  ,  ul. Łąkowa 44,  05-825,  Kałęczyn ,  kraj/woj. 

mazowieckie 

 

Zatwierdziła: 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/ - /      

                                                                                                  Wiesława Kwiatkowska 


