
Urząd Miasta Milanówka: Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy 

Milanówek Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed 

odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku w zakresie zadań: - zadanie nr 1 pn.: 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, 

Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej w Milanówku - zadanie nr 2 pn.: 

Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 (km 

32+607÷32+757.  

 

Ogłoszenie nr 500185447-N-2018 z dnia 06-08-2018 r. 

 

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: 579675-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
tak  

Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać 

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 

do kontaktów:  

Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. 

Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , 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://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-

publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11024-zp-271-24-tom-2018   

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11024-zp-271-24-tom-2018
https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11024-zp-271-24-tom-2018


z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego  

z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):  

Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzialna jest 

Gmina Milanówek, która udzieli zamówienia w imieniu i na rzecz Województwa 

Mazowieckiego -Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie 

zadania nr 2.  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek Przebudowa zlewni rowu 

R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej  

w Milanówku w zakresie zadań: - zadanie nr 1 pn.: Budowa kanalizacji deszczowej  

w ulicach: Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszica, Wysokiej, 

Dembowskiej w Milanówku - zadanie nr 2 pn.: Przebudowa drogi polegająca  

na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej w pasie 

drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757.  

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.24.2018.JS  

 

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 są roboty budowlane polegające na uregulowaniu 

gospodarki opadowej na terenie Gminy Milanówek w zakresie przebudowy zlewni rowu R-4 

na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w 

Milanówku w zakresie zadań: zadanie nr 1 pn.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: 

Książenickiej, Nowowiejskiej, Łącznej, Wysockiego, Staszica, Wysokiej, Dembowskiej w 

Milanówku. Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania 1, został podzielony na następujące 

etapy: - etap 1 Ujściowy odcinek rowu R-4 (ul. Kasztanowa) – Przebudowa rowu wraz z 

wykonaniem zbiornika retencyjnego oraz pompownią wód deszczowych. W okolicy ul. 

Kasztanowej na trasie istniejącego rowu R-4 zaprojektowano przepompownię wód 

deszczowych, zbiornik retencyjny oraz odmulenie i umocnienie płytami ażurowymi rowu R-4 

do ul. Królewskiej w Milanówku. - etap 2 Ul. Dembowskiej – kanalizacja deszczowa DN800 

z rur GRP. W ul. Dembowskiej zaprojektowano kolektor DN800mm. Wylot kanalizacji 

deszczowej został zaprojektowany w odrębnym opracowaniu pt.: „Modernizacja kanalizacji 

deszczowej z przebudową gazociągu w ul. Królewskiej” dla którego pozwolenie wydał 

Wojewoda. - etap 3 Ul. Wysoka, ul. Staszica – przebudowa rowu przydrożnego i budowa 

kanalizacji deszczowej DN315 mm. - etap 4 Ul. Wysockiego – Budowa studni rozprężnej. W 

ul. Wysockiego na istniejącym rurociągu DN600mm dla odpływu wód deszczowych została 

zaprojektowana studnia rozprężna średnicy DN1200mm. - etap 5 Ul. Łączna, ul. 

Nowowiejska, ul. Książenicka - Budowa kanalizacji deszczowej DN300-500 oraz pompowni 

wód deszczowych. zadanie nr 2 pn.: Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej 

kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej w pasie drogowym drogi 



wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757). 2) Pełny zakres przedmiotu zamówienia 

określony jest w: a) „Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych, Przedmiarze robót zwanych łącznie ,,Dokumentacją techniczną’’, 

stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ, b) ,,Opisie Przedmiotu Zamówienia’’ stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45230000-8, 45231220-3, 45231300-8, 45232130-2, 

45233200-1, 45247270-3  

 

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: 30/07/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 3058850.00  

Waluta PLN  

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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: Paweł Owczarek PA-MI Usługi Melioracyjne i Budowlane  

Email wykonawcy: pami71@wp.pl    

Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 26  

Kod pocztowy: 96-313  

Miejscowość: Chylice  

Kraj/woj.: mazowieckie  

mailto:pami71@wp.pl


 

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 4360000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4360000.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4906470.00  

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 
 

 

 

 

 

 

Nr kanc. ORG.0051.240.2018 z dnia 06.08.2018 r. od dnia 06.08.2018 r. do dnia 10.08.2018 r. 


