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Ogłoszenie nr 510283555-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Gmina Michałowice: Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi. 

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: 625101-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Michałowice, Krajowy numer identyfikacyjny 01326929000000, ul. Aleja Powstańców
Warszawy  1, 05-816  Michałowice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 350 91 91, e-mail
przetargi@michalowice.pl, faks 22 350 91 01. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.michalowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.2.78.2019

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 zamówienia jest remont nawierzchni wraz z przebudową w zakresie odwodnienia,
sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej: 1)Ul. Wrzosowa w Komorowie Wsi o długości 204 mb
w tym roboty drogowe: a)rozebranie 433 m2 nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych wraz
z podbudową: b)rozebranie 195 m2 nawierzchni tłuczniowej c)wykonanie 615 m2 nawierzchni z
kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie d)wykonanie 136 m2 ścieków ulicznych
płaskich, e)wykonanie 178 m2 nawierzchni z płyt betonowych JOMB grubości 12 cm na
podsypce piaskowo – żwirowej, f)wykonanie 3,30 m krawężników na ławie betonowej na
połączeniu konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej i płyt JOMB, g)wykonanie 463 m
oporników na ławie betonowej z oporem, h)wykonanie 65 m2 utwardzonego pobocza z tłucznia
i)regulacja 13 szt. studzienek i zaworów, j)budowa drenażu rozsączającego skrzynkowego,
k)wykonanie stałej organizacji ruchu. 2)Ul. Różana w Komorowie Wsi o długości 135 mb w tym
roboty drogowe: a)rozebranie 337 m2 nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych wraz z
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podbudową: b)wykonanie 404 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podbudowie c)wykonanie 122 m2 ścieków ulicznych płaskich, d)wykonanie 284 m oporników
na ławie betonowej z oporem, e)regulacja 5 szt. studzienek i zaworów, f)budowa drenażu
rozsączającego skrzynkowego, g)wykonanie stałej organizacji ruchu. 3)Branża elektryczna:
a)Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, w tym: - budowa sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV - linie kablowe niskiego napięcia 0,4kV YAKXS
4x120mm2, ze złączami kablowymi, - wymiana dwóch słupów linii napowietrznej niskiego
napięcia 0,4kV, - posadowienie nowego słupa linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV, -
wymiana przewodów linii napowietrznej na izolowane, wymiana przyłączy napowietrznych na
izolowane. b) Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV - oświetlenie
drogowe, w tym: - budowa kablowej linii oświetlenia drogowego YAKXS4x25mm2, - budowa
słupów oświetleniowych, - wymiana przewodów linii napowietrznej na AsXSn2x25mm2, -
wymiana opraw oświetleniowych na słupach linii napowietrznej, - demontaż opraw i przewodów
z linii napowietrznej. c) Budowa wewnętrznych linii zasilających. 4)Budowa sieci
telekomunikacyjnej, w tym: a)demontaże, b)montaż kanalizacji teletechnicznej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

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 1361859.34 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6 
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: P.T.H.U. PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Królewska 21 
Kod pocztowy: 05-822 
Miejscowość: Milanówek 
Kraj/woj.: 
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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 663873.36 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 663873.36 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1057800.00 
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. 


