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Ogłoszenie nr 510224585-N-2019 z dnia 21-10-2019 r. 

 

Urząd Miasta Milanówka: 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 południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2”  

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

tak  

Nazwa projektu lub programu  

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%  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 585901-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 540186188-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. 

Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 

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

Adres strony internetowej (url): https://www.milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

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 

południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2”  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
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ZP.271.1.20.TOM.2019.SJ.  

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:  

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. W północno-zachodniej ćwiartce skrzyżowania zaprojektowano fragment ścieżki 

rowerowej o szerokości 2 m (z poszerzeniem na łuku), która łączyć będzie istniejącą ścieżkę 

rowerową biegnącą z Grodziska Mazowieckiego po południowej stronie ul. Królewskiej z 

projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym. Zaprojektowano tam także zmianę układu 

chodników i zieleńców. Następnie w kierunku Podkowy Leśnej biegnie projektowany ciąg 

pieszo-rowerowy. Na początkowym odcinku przewiduje się wymianę nawierzchni z 

ewentualnym poszerzeniem istniejącego chodnika przylegającego do jezdni. Tuż za 

skrzyżowaniem szerokość ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2,5 m, a następnie zwiększa się do 

3,0 m. W rejonie przystanku autobusowego zaprojektowano wydzielenie samodzielnej ścieżki 

rowerowej i chodnika stanowiącego peron przystanku. W odległości około 280 m od 

skrzyżowania z ul. Grudowską trasa przechodzi na południową stronę ulicy Królewskiej, gdzie 

jako 3 metrowy ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni buforem dochodzi do 

skrzyżowania z ul. Podwiejską. W projekcie nie dokonano żadnych zmian w geometrii jezdni 

drogi wojewódzkiej nr 719 i dróg poprzecznych. Spadki poprzeczne zaprojektowanych 

nawierzchni na wszystkich odcinkach wynoszą 2% w kierunku jezdni. Krawędzie ciągu pieszo-

rowerowego, ścieżki rowerowej i chodnika ograniczono obrzeżami betonowymi, a w miejscach 

gdzie występują zjazdy wtopionymi opornikami betonowymi. Na odcinkach gdzie 

projektowane elementy przylegać będą do jezdni przewidziano wymianę krawężników 

betonowych, obniżonych w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów oraz na 

wysokości zjazdów. b) drugi odcinek (km 0+879,59 – 1+709,76) trasy rozpoczyna się tuż za 

skrzyżowaniem ulicy Królewskiej z ul. Podwiejską. Biegnie po stronie północnej i ma 

szerokość 2,5 m. Początkowo ciąg pieszo-rowerowy prowadzony jest w miejscu istniejącego 

chodnika, a następnie poprowadzony jest po pasie zieleni tuż przy nasypie. Spadki poprzeczne 

na wszystkich odcinkach wynoszą 2%. Krawędzie ciągu pieszo-rowerowego ograniczono 

obrzeżami betonowymi, a w miejscach gdzie występują zjazdy opornikami betonowymi (na 

zjazdach do stacji paliw zastosowano jednak wtopione krawężniki betonowe). W miejscach 

gdzie ciąg przylegać będzie do jezdni przewidziano wymianę krawężników betonowych. 

Projektowane rozwiązania dobrano tak, aby ograniczyć kolizje z istniejącym drzewostanem. 2) 

Pozostałe wymagania związane z przedmiotem zamówienia: a) Roboty budowlane będą 

prowadzone na terenie, na którym występują urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg, 

kanalizacja sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, linia telekomunikacyjna. Do odbioru 

końcowego (potwierdzonego obustronnym podpisem protokołu „bez uwag”) inwestycji 

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć protokoły przeglądu powyższych urządzeń 

potwierdzone przez ich zarządców. Należy wskazać, że wszelkie koszty związane z 

prowadzeniem prac pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci pokryje Wykonawca. W 

swojej ofercie Wykonawca uwzględni także konieczność wymiany uszkodzonych elementów 

armatury wod.- kan. (pokrywy i włazy do studni rewizyjnych i inspekcyjnych, korpusy zasuw 

wodociągowych i obudowy hydrantów podziemnych, a także uszkodzone inne elementy tych 

urządzeń). b) Wykonawca musi dysponować potencjałem osobowym i technicznym 

gwarantującym możliwość wykonania całości zamówienia. c) Do obowiązków wykonawcy 
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należy sporządzenie, uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia prac, a także wprowadzenie oznakowanie terenu prac zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu. d) Wykonawca na czas prowadzenia 

prac zapewni (w miarę możliwości) dostęp do posesji przyległych dla właścicieli i ich 

pojazdów oraz służb komunalnych, porządkowych i bezpieczeństwa. Ponadto, do obowiązków 

wykonawcy należeć będzie powiadomienie Mieszkańców przebywających na posesjach 

przyległych do terenu prowadzenia prac o terminie ich rozpoczęcia (z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie zawiadomień do skrzynek pocztowych oraz 

ustawienie w widocznym miejscu tablicy. Treść zawiadomień i tekst na tablicy podlegać będzie 

akceptacji Zamawiającego. W sytuacji braku możliwości zapewnienia dostępu do 

poszczególnych posesji (z uwagi na uwarunkowania związane z postępem prac) właściwi 

mieszkańcy zostaną powiadomienie o tym fakcie przez Wykonawcę z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania obowiązku powiadomienia 

mieszkańca, wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z roszczeń 

Mieszkańców, w tym związane ze zmianą harmonogramu prac w związku z koniecznością 

udostępnienia możliwości dojazdu do danej posesji. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia 

opisują dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Wszelkie materiały lub urządzenia przed 

wbudowaniem muszą bezwzględnie uzyskać akceptację Zamawiającego po uprzedniej opinii 

ustanowionego inspektora nadzoru. Warunkiem uzyskania akceptacji jest przedłożenie wniosku 

materiałowego szczegółowo opisującego charakterystyki danego zasobu wraz z dokumentami 

poświadczającymi zgodność materiałów i urządzeń z wymogami opisanymi w dokumentach 

zamówieniowych (projekt, specyfikacje techniczne, inne), w szczególności atestami, wynikami 

badań laboratoryjnych, certyfikatami, deklaracjami zgodności (w zależności od wymogów 

indywidualnie określanych przez zamawiającego lub ustanowionego inspektora nadzoru). 4. W 

przypadku, gdy w dokumentacjach technicznych (o których mowa powyżej), pojawią się 

wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy 

rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką 

przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod 

względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający 

dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne 

wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od 

parametrów wskazanych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem, że każdorazowo 

zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Zmiany 

takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w 

niniejszej SIWZ winny być interpretowane jako definicje standardów i propozycje projektanta, 

na podstawie których dokonał on stosownych obliczeń, rozmieszczenia itp., a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem 

„lub równoważne”. 5. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono 

spełniać następujące warunki: ⎯ wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym 

oraz system jako całość muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru; ⎯ na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie obliczenia dokumentujące 

uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu projektowym; ⎯ co najmniej 2 tygodnie 

przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wykonaną 

przez uprawnionych projektantów dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie 

mniejszym niż dokumentacja projektowa załączona do SIWZ. 6. W przypadku, określonym w 

art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, kiedy opisując przedmiot zamówienia Zamawiający odniósł się do 



 

Strona 4 z 7 
 

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

referencji technicznych, o których mowa w ustawie Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne. 7. Wykonawca, który do kalkulacji oferty zastosował rozwiązania równoważne 

do określonych w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest do ujawnienia tego faktu w 

ofercie poprzez wskazanie rozwiązania równoważnego. 8. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub 

usługi lub roboty budowlane, w tym rozwiązania/materiały spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. Zamawiający oceni równoważność zastosowanych materiałów na 

podstawie dokumentów (karta materiałowa itp.) wystawionych lub publikowanych przez 

producenta danego materiału. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane 

materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie 

zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 9. Wykonawca nie może powoływać się na 

ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach 

robót, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń. Wykonawca korzystający wyłącznie z treści przedmiarów robi to na 

własne ryzyko, gdyż podstawą wyceny zamówienia jest dokumentacja projektowa i pozostałe 

dokumenty tworzące SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zaplanować i wycenić wszystkie 

czynności niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami, uwzględniając przyjęte technologie i warunki wykonywania robót 

bez względu na to, czy czynności te (prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek 

dokumencie. Wykonawca powinien wycenić w ofercie również wszelkie prace czasowe i 

pomocnicze niezbędne do wykonania zamówienia jak np. drogi dojazdowe, wytyczenia i 

inwentaryzacje geodezyjne, odtworzenie stanu istniejącego terenu, zabezpieczenie drzew itp. 

Zaleca się wykonanie wizji w terenie przed złożeniem oferty (dostęp do terenu nie jest 

ograniczony). Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego zostało 

ustalone wynagrodzenie sporządził Wykonawca. 10. Wymagania dotyczące stosunku pracy 

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. Na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca) nie 

później niż w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym przekaże Zamawiającemu wykaz osób 

skierowanych do realizacji w/w czynności ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz 

wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji 

zamówienia jak również w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym oraz na każde ewentualne 

żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym 

niż 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody 

potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania w/w czynności przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 1) Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż 

w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym przekaże Zamawiającemu wykaz osób skierowanych 

do realizacji czynności, o których mowa w ust. 10 ze wskazaniem imienia i nazwiska danej 

osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu) oraz przedstawi dowody na 

zatrudnienie tych osób w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o 

pracę lub innych dowodów (np. poświadczenie zgłoszenia do ZUS lub inne). Osoby te muszą 

brać udział w realizacji zamówienia. 2) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do 

bieżącej aktualizacji ww. wykazu – zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie; 3) Wykonawca 

przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań 

Zamawiającego tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników 
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skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego tj. zanonimizowane kopie umów o pracę (tj. w 

szczególności bez ujawnionych adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia 

pracowników i innych danych osobowych) lub oświadczenie własne Wykonawcy 

(odpowiednio Podwykonawcy); 4) Zmiana osób wykonujących przedmiot zamówienia 

zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w trakcie trwania umowy jest 

możliwa po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze dokonania takiej zmiany i 

uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których mowa pkt. 10. 

Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania 

przedmiotowej zmiany; 5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy 

na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umów o pracę; 6) W dacie zawarcia umowy z Zamawiającym oraz na każde 

ewentualne żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie 

krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (do wglądu) dowody 

potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących wykonywania czynności przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę (określonych w pkt. 10). Oświadczenie własne 

Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

oświadczeniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 7) 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o 

niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kontroli w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej 

Inspekcji Pracy (PIP). W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w 

zakresie niedopełnienia warunku dotyczącego konieczności wykonywania czynności, o których 

mowa w ust 10 przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w ust. 10 pkt. 3 lub przedłożone dowody nie 

potwierdzają postawionego warunku, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne, których 

wysokość została określona we Wzorze umowy stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

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: 10/10/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 1485269.64  

Waluta PLN  
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: TIT BRUK” Tomasz Knopik  

Email wykonawcy: t.knopik@wp.pl  

Adres pocztowy: ul. Tomaszowska 42/30/9  

Kod pocztowy: 26-420  

Miejscowość: Nowe Miasto nad Pilicą  

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 1134430.29  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1134430.29  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1270983.91  

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  przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 

39  ustawy Pzp.  

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 

                                                                                                                Zatwierdził: 

Z-ca Burmistrza Miasta Milanówka 

                                                               /-/                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              Ryszard Raban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Sylwia Jabłońska  

 

 

ORG.0051.363.2019 z dnia 21 października 2019 r. od dnia 21 października 2019 r. do dnia 

28 października 2019 r. 

 


