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Załącznik nr 1 
do Protokołu XLI 

 
 
 
1.  Przetargi ogłoszone: 
a) 26 kwietnia ogłoszono przetarg pn.: „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem naturalnym 

dolomitowym na podbudowie z tłucznia betonowego” - termin składania ofert – 14 maja 2013r. 
b) 26 kwietnia ogłoszono przetarg pn.: „Zamiatanie mechaniczne ulic, sprzątanie chodników wraz  z koszeniem  zieleni 

w ciągach komunikacyjnych” - termin składania ofert – 6 maja 2013r. 
c)  29 kwietnia ogłoszono przetarg pn.: „Budowę boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem 

i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie” - termin składania ofert – 15 maja 2013r. 
d) 14 maja ogłoszono przetarg pn.: „Część I. Przebudowa dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gm. Brwinów 

część II: przebudowa dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gm. Brwinów (projekt + budowa)” - termin składania 
ofert – 29 maja 2013r. 

e) 14 maja ogłoszono przetarg pn.: „Część I. Zakup usług ubezpieczeń mienia Gminy Brwinów. Część II. Zakup usług 
ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Gminy Brwinów” - termin składania ofert – 27 maja 2013r. 

f) 14 maja ogłoszono przetarg pn.: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Otrębusach przy 
ul. Piaseckiego 2” - termin składania ofert – 29 maja 2013r. 

g) 15 maja ogłoszono przetarg pn.: „Usługi geodezyjne – sporządzanie map: a) do regulacji stanu prawnego dr. gm. 
ul. Poziomki w m. Otrębusy, m art. 73 ust. z 13.10.1998r.; b) do regulacji stanu prawnego dr. gm. ul. Piaseckiego w m. 
Otrębusy, art.73 ust. Z 13.10.198r.” - termin składania ofert – 27 maja 2013r. 

h) 23 maja ogłoszono przetarg pn.: „Konserwacja urządzeń odwadniających w Gminie Brwinów: 1) … - 
Kotowice, Czubin, Milęcin; 2) … - Brwinów, Owczarnia, Otrębusy; 3) … - Krosna” - termin składania ofert – 
7 czerwca 2013r. 

i) 28 maja ogłoszono przetarg pn.: „Świadczenie telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą 
fabrycznie nowych 54 szt. aparatów telefonicznych z kartami SIM, 54 numerów abonenckich, 2 abonamentów 
z dostępem do Internetu bezprzewodowego oraz jedno mobilne urządzenie do korzystania z Internetu 
bezprzewodowego - termin składania ofert – 13 czerwca 2013r. 

j) 28 maja ogłoszono przetarg pn.: „Świadczenie usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu (upieczeniu, 
udekorowaniu), dostarczeniu do wskazanych sal, rozłożeniu na stole oraz pokrojenie 5 tortów na porcje dla wszystkich 
uczestników biorących udział w spotkaniach  podsumowujących realizację projektu pn: „Multimedialni uczniowie – 
zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym”, w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Brwinów, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - termin składania ofert – 6 czerwca 2013r. 

 
2.    Przetargi w trakcie analizy otrzymanych ofert- przed zawarciem umowy 
a) 11 kwietnia ogłoszono przetarg pn.: „Część nr 1: Udzielenie i obsługa linii kredytowej złotowej w wysokości 

7.812.749 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Brwinów w roku 2013 oraz spłatę 
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Część nr 2: Udzielenie i obsługa linii kredytowej złotowej w wysokości 
3.364.434,76 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Brwinów w ramach projektu 
Czyste Życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej” -  termin składania ofert upłynął 29 maja 2013r. – wpłynęło 5 ofert. 

b) 14 maja ogłoszono przetarg pn.: „Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Otrębusach przy 
ul. Piaseckiego 2” - termin składania ofert upłynął 29 maja 2013r. – wpłynęło 8 ofert. 

c) 14 maja ogłoszono przetarg pn.: „Część I. Przebudowa dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gm. Brwinów część 
II: przebudowa dróg w zakresie oświetlenia drogowego w gm. Brwinów (projekt + budowa)” - termin składania ofert 
upłynął 29 maja 2013r. – wpłynęły 4 oferty. 

d) 17 kwietnia ogłoszono przetarg pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brwinów” - termin składania ofert upłynął 31 maja 2013r. – 
wpłynęło 5 ofert. 

 
3.   Zawarte umowy: 
a) 30 kwietnia zawarto umowę na: Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego 

osób z częściową odpłatnością Gminy Brwinów na terenie Gminy Brwinów i zakup biletów szkolnych 
miesięcznych dla dzieci objętych obowiązkiem dowożenia … - PKS w Grodzisku Maz. Sp. z o.o., za kwotę 
łączną brutto 342.820,69 zł;   

b) 6 maja zawarto umowę na: Usługi geodezyjne w podziale na części:  
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I. Podział nieruchomości i V. Wykonanie map do celów prawnych… – EFEMERYDA Daria Puchalska z Puław za 
kwotę łączną brutto 30.000 zł;   

II. Wyznaczanie punktów granicznych nieruchomości… i III. Rozgraniczenie nieruchomości – GEOMAR Marcin 
Baranowski z Warszawy za kwotę łączną brutto 10.756,35 zł;   

IV. Wykonanie wykazu zmian gruntowych - MAPA Justyna Wiktorowska ze Skierniewic za kwotę łączną brutto 
19.920 zł. 

c) 13 maja zawarto umowę na: Zamiatanie mechaniczne ulic, sprzątanie chodników wraz z koszeniem zieleni w ciągach 
komunikacyjnych – Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk z Otrębusów za kwotę brutto 87.696 zł. 

d) 14 maja zawarto umowę na: Budowę odwodnienia w ul. Marii Dąbrowskiej i ul. Sygietyńskiego oraz części 
ul. Sadowej i Kolberga w Otrębusach, Gm. Brwinów – III etap – WOD-KAN Świtkiewicz i Więckowski Sp. J. 
z Pruszkowa za kwotę brutto 46.457,04 zł. 

e) 21 maja zawarto umowę na:  Wyznaczenie granic działki nr ew. 273 i część działki nr ew. 280 (ulica Sosnowa) 
w Żółwinie -  GEOMAR Marcin Baranowski z Warszawy za kwotę brutto 9.471 zł. 

f) 22 maja zawarto umowę na: Budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów, tzn. – budowa sieci wodociągowej 
w ul. Akacjowej (dz. nr ew. 224/21, 224/30, 224/29, 224/28) obr. 16 (PCV dn. 110 mm, L = 411,00mb + Hydrant 
3 szt.) w Brwinowie; - budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 201/4 i 185 w Żółwinie  (PCV dn  110 mm,  
L = 151,00mb + Hydrant 1 szt.); - budowa sieci wodociągowej na dz. nr ew. 120 (ul. Żółwińska) i na dz. nr ew. 167/3, 
167/4, 167/5, 167/6 w Owczarni, (PCV dn. 110 mm,  L = 121,00mb + Hydrant 1 szt.); - budowa sieci wodociągowej 
na dz. nr ew. 568, 235/12, 211/2, w Żółwinie (PCV dn. 110 mm, L = 250,00mb + Hydrant 2 szt.); - budowa sieci 
wodociągowej w ul. Zdrojowej (dz. nr ew. 306/29) i w ul. Chopina (dz. nr ew. 357) w Kaniach (PCV dn. 110 mm, 
L = 614,00mb + Hydrant 5 szt.); - wybudowanie odgałęzienia kanalizacji sanitarnej PVC dn. 160 mm, L = ok. 4 mb 
w ul. Łosia (dz. nr ew. 250/2) w Otrębusach – Zakład Usługowy MARTEL Marek Fabisiak, Dorota Fabisiak 
z Brwinowa za kwotę brutto 177.489 zł; 

g) 22 maja zawarto umowę na: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem naturalnym dolomitowym na 
podbudowie z tłucznia betonowego – SAS-BUD Kamil Sasin z Milanówka  za kwotę brutto 307.600 zł. 

h) 29 maja zawarto umowę na: Budowę czteroodziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na 
dz. nr ew.4/4 i części działki nr ew.3/19 obr. 4 – Przedsiębiorstwo Budowlane ELMIR Przemysław 
Niewiadomski z Płocka za kwotę brutto 4.376.000,00 zł. 

i) 5 czerwca zawarto umowę na: Część II. Zakup usług ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów mechanicznych Gminy 
Brwinów – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z/s w Łodzi ul. Gdańska 132, 
Przedstawiciel w Warszawie, ul. Komorska 29/33, 04-161 Warszawa za kwotę brutto 46.171 zł. 

j)  5 czerwca zawarto umowę na: Budowę boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem 
i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie – TRANSKOPAR z Mogielnicy za kwotę brutto 
198.467,50 zł. 


