
Urząd Miasta Milanówka: Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza) 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Ogłoszenie nr 510009480-N-2020 z dnia 16.01.2020 r.  

 

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: 609392-N-2019  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540238490-N-2019  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. 

Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 758 30 61 

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:  

Przebudowa ulicy Zbigniewa Herberta (dawna Fiderkiewicza)  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.1.28.TOM.2019.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:  
1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiot zamówienia stanowi: ulica z jezdnią o szerokości 5,5 

m o przekroju dwuspadowym z pochyleniami wynoszącymi 2%. Na odcinku Piłsudskiego – 

Krótka ulica jednokierunkowa w kierunku ul. Piłsudskiego z jezdnią o szerokości 4 m i 

pochyleniem jednostronnym 2%. Wzdłuż ulicy chodnik dwustronny o zmiennej szerokości w 

granicach 1,25 m – 3,00 m. Skrzyżowania z drogami poprzecznymi zaprojektowano jako 

wyniesione. Powierzchnia podwyższona jest o 10 cm, a długość rampy najazdowej wynosi 1 

m (spadek 10%). Pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Piłsudzkiego i ul. Krótką zaprojektowano 

miejsca parkingowe skośne o wymiarach 5,7m x 2,5m. Szerokości zjazdów dostosowane 

zostały do szerokości bram, a w miejscach połączenia z jezdnią zastosowano skosy 1:1 na 

długości 1 m. Krawędzie jezdni ograniczono krawężnikami drogowymi betonowymi, 

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


obniżonymi w miejscach występowania zjazdów na posesje, krawędzie chodnika obrzeżami 

betonowymi, a zjazdów wtopionymi opornikami betonowymi. Układ rozwiązania 

wysokościowego dostosowano do istniejącego ukształtowania terenu zachowując minimalne 

spadki potrzebne do odprowadzania wody deszczowej a) Konstrukcja projektowanej jezdni: - 

warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej – 4 cm, - warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego – 8 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0-31,5 mm – 20 cm. b) Konstrukcja projektowanego zjazdu: - warstwa 

ścieralna z kostki betonowej – 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – 4 cm, - warstwa 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, - 

warstwa odsączająca z pospółki – 15 cm. c) Konstrukcja projektowanego chodnika: - warstwa 

ścieralna z kostki betonowej – 6 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm, - warstwa 

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – 15 cm, - 

warstwa odsączająca z pospółki – 10 cm. d) Ze względu na brak sieci kanalizacyjnej mogącej 

stanowić odbiornik projektowanego odwodnienia zaprojektowano odprowadzanie wód 

opadowych i roztopowych do zbiorników rozsączających. Odprowadzanie wód deszczowych 

i roztopowych z terenu objętego inwestycją, z projektowanych wpustów deszczowych do 

zbiorników rozsączających, odbywać się będzie poprzez rury PVC-U. e) W związku z 

przebudową ul. Z. Herberta występują kolizje z istniejącą infrastrukturą. Kolidujące słupy 

elektryczne NN i teletechniczne zostaną przesunięte lub wymienione. f) Istniejące włazy i 

studnie zostaną wyrównane do poziomu projektowanych ciągów. g) Inwestycję należy 

prowadzić etapowo. I Etap inwestycji na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Krótkiej 

należy wykonać w całości i oddać do użytkowania dla mieszkańców Milanówka. Pozostałe 

etapy należy wykonywać od wcześniej zakończonego etapu w kierunku ulicy Warszawskiej. 

Wykonawca ustali z Zamawiającym kolejne etapy i terminy ich oddawania do użytkowania w 

postaci harmonogramu. h) ZAMAWIAJĄCY BEZWGLĘDNIE WYMAGA, ABY CO 

NAJMNIEJ 5% ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM ZOSTAŁO 

FAKTYCZNIE WYKONANYCH W ROKU 2019. 2) Pozostałe wymagania: - 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. Wszelkie koszty 

związane z prowadzeniem prac pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci pokryje 

Wykonawca, - Wykonawca musi dysponować potencjałem osobowym i technicznym 

gwarantującym możliwość wykonania całości zamówienia, - do obowiązków wykonawcy 

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, - 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 powiadomieni 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, - Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów o ich 

ważności za każdym razem zdecyduje Zamawiający, - w przypadku rozbieżności, wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 

rysunku. - wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 3) Szczegółowo przedmiot zamówienia 

opisuje dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, dalej w treści jako ,,Dokumentacja projektowa’’ – stanowiące łącznie 

załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej w treści jako 

,,SIWZ’’. 2. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej (o której 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”. 3. 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. 4. W przypadku, określonym w 

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

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

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

równoważne. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. Wymagania 

dotyczące stosunku pracy Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

wymaga aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-

drogowych, w tym szczególności prace związane z budową nawierzchni drogowej, w tym 

nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych, itp. (z wyłączeniem prac, których 

wykonanie wymaga posiadania stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 

np. kierownika budowy), roboty w zakresie rurociągów do odprowadzenia wód opadowych, 

w tym w szczególności prace związane z budową kanalizacji deszczowej, w tym rurociągów i 

systemów rozsączających itp. (z wyłączeniem prac, których wykonanie wymaga posiadania 

stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy) były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę. Na okoliczność powyższego Wykonawca (lub Podwykonawca) nie 

później niż przed zawarciem 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 zarówno w dacie zawarcia umowy z Zamawiającym przy czym 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) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca 

zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przekładania stosownych 

dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez 

zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. 

Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do 

Podwykonawców. 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających 

zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do 

pracy na rzecz Zamawiającego, lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na 

podstawie umów o pracę. 3) Wszelkie szczegółowe warunki weryfikacji wypełnienia 

obowiązku określonego w ust. 8 jak również sankcje z tytułu jego niewypełnienia lub 

zaistnienia uchybień w jego realizacji precyzują zapisy Wzoru umowy.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233200-1, 45111200-0, 45232130-2  

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: 19/12/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 4413381,11  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5  

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: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Budowa i 

Naprawa Dróg EFEKT Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Szomańskiego 8  

Kod pocztowy: 02-495  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

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 3198000.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2423100.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3743000.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 



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 

                    /-/  

         Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Przygotowała: Joanna Sierpińska  

 
ORG.0051.15.2020 z dnia 16.01.2020 r. od dnia 16.01.2020 r. do dnia 21.01.2020 r. 

 
 


