
Polska-Milanówek: Roboty budowlane 

2019/S 170-414666 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Wyniki postępowania 

Roboty budowlane 

Legal Basis: 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Urząd Miasta Milanówka 

2019/S 097-233362 

ul. Kościuszki 45 

Milanówek 

05-822 

Polska 

Osoba do kontaktów: Joanna Sierpińska, Sylwia Jabłońska 

Tel.: +48 227583061 

E-mail: przetargi@milanowek.pl 

Faks: +48 227558120 

Kod NUTS: PL92 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.milanowek.pl 

Adres profilu nabywcy: 

 https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-

eur/12282-zp-271-11-tom-2019-budowa-trasy-rowerowej-wzdluz-drogi-wojewodzkiej-nr-719-na-

odcinku-od-ul-brwinowskiej-d 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Inny rodzaj: administracja samorządowa 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Budownictwo i obiekty komunalne 

Sekcja II: Przedmiot 
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II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Budowa trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. 

Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach połu... 

Numer referencyjny: 2019/S 097-233362 

II.1.2)Główny kod CPV 

45000000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Roboty budowlane 

II.1.4)Krótki opis: 

1) Przedmiotem zamówienia jest inwestycja składająca się z dwóch odcinków trasy rowerowej 

(według odrębnych opracowań projektowych) obejmujących: 

a) pierwszy odcinek (km 0+000,00-0+835,67) trasy, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy 

Królewskiej z ulicą Grudowską. 

b) drugi odcinek (km 0+879,59-1+709,76) trasy rozpoczyna się tuż za skrzyżowaniem ulicy 

Królewskiej z ul. Podwiejską. 

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: SIWZ oraz dokumentacje projektowe dla 

poszczególnych odcinków oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

wg załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający –zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie 

nawierzchni ścieżki rowerowej w tym nawierzchni jezdni, zjazdów lub chodników były wykonywane 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: nie 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

05-822 Milanówek 

II.2.4)Opis zamówienia: 



1) Przedmiotem zamówienia jest inwestycja składająca się z dwóch odcinków trasy rowerowej 

(według odrębnych opracowań projektowych) obejmujących: 

a) pierwszy odcinek (km 0+000,00-0+835,67) trasy, który rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulicy 

Królewskiej z ulicą Grudowską. 

b) drugi odcinek (km 0+879,59-1+709,76) trasy rozpoczyna się tuż za skrzyżowaniem ulicy 

Królewskiej z ul. Podwiejską. 

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują: SIWZ oraz dokumentacje projektowe dla 

poszczególnych odcinków oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 

wg załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający –zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych polegających na budowie 

nawierzchni ścieżki rowerowej w tym nawierzchni jezdni, zjazdów lub chodników były wykonywane 

przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20 

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20 

Cena - Waga: 60 

II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 

Numer identyfikacyjny projektu:  

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 –2020 Procentowy udział tych środków w wartości zamówienia: 80 % 

II.2.14)Informacje dodatkowe 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 

IV.1.1)Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 



IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 097-233362 

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów 

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci 

wstępnego ogłoszenia informacyjnego 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia 

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie 

V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia 

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono 

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie 

otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

W przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: 

Oferta nr. 1 

Firmy: P.T.H.U. PACHOLCZYK, Piotr Pacholczyk, ul. Królewska 21,, 05-822 Milanówek, 

Kryterium nr 1, Oferowana cena całkowita za realizację przedmiotu zamówienia, 1 456 334,76 zł, 

Kryterium nr 2 - Okres rękojmi 60 miesięcy, Kryterium nr 3, Doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia (Kierownika budowy). 6 inwestycji 

 

Oferta nr 2 

INSTAL-NIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Al. Chruściela "Montera" Gen. 106 /400-910 Warszawa. 

Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana została za odrzuconą. 

UZASADNIENIE PRAWNE 

Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie mógł zwiększyć 

kwoty którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty w/w Wykonawcy. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233362-2019:TEXT:PL:HTML


VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/ 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/ 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

30/08/2019 

 

 

                                                                                                  Zatwierdził: 

Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                   /-/                                                                                                                      

                                                                                                 Ryszard Raban   

 

 
 
 

Przygotowała: Ewa Karwize  
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