
Ogłoszenie nr 500133308-N-2018 z dnia 13-06-2018 r. 

 

Urząd Miasta Milanówka: Budowa z projektowaniem „Miasteczka Ruchu Rowerowego” 

przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Milanówku – etap I 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

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: 546553-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, 

05822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 7583061 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:  

Budowa z projektowaniem „Miasteczka Ruchu Rowerowego” przy Szkole Podstawowej Nr 

3 w Milanówku – etap I  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.14.TOM.2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

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 niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji wykonania obiektu, 

kompletnej dokumentacji projektowej budowy „Miasteczka Ruchu Rowerowego” przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Milanówku przy ul. Żabie Oczko 1, 05-822 Milanówek (dz. nr 

ew. 30, obr. 05-21) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych, w 

tym uzgodnień i opinii (w tym opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków – w związku z pozostawaniem obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej) oraz 

zezwolenia na realizację inwestycji. Zakres rzeczowy, funkcjonalny i ilościowy dokumentacji 

określa program funkcjonalno-użytkowy, który należy traktować jako podstawowe wytyczne 

zawierające podstawowe (minimalne) wymogi co do ostatecznego kształtu zarówno 

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


dokumentacji jak i całego obiektu, w tym także instrukcje i wytyczne dotyczące użytkowania 

i konserwacji obiektu. Ponadto, Wykonawca będzie miał za zadanie realizację prac 

budowlanych w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną wraz z przygotowaniem 

obiektu do odbioru przez organ nadzoru budowlanego i uzyskanie stosownej zgody organu  

w tym zakresie, jeżeli będzie wymagana (tj. użytkowania obiektu). Obowiązkiem 

Wykonawcy będzie także udzielenie wszelkich wyjaśnień i usunięcie wszelkich 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas weryfikacji przez Zamawiającego w czasie 

realizacji zamówienia oraz przez organ nadzoru budowlanego w czasie oddawania obiektu  

do użytkowania.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45223000-6, 

45231000-5, 45232451-8, 45233200-1, 45233293-9, 45112723-9, 45112720-8, 45233222-1, 

45233162-2, 45112710-5  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 210000.00  

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: IN TEC PLAN Marek Krawczyk  

Email wykonawcy: intecplan@home.pl  

Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3  

Kod pocztowy: 09-540  

Miejscowość: Sanniki  

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 369000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 369000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 369000.00  

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:  

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 
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