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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Burmistrz Miasta Milanówka  

działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot 
określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

 

 

Ogłoszenie powiązane: 
 
Ogłoszenie nr 163907-2015 z dnia 2015-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Milanówka w okresie 
od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Milanówka 
obejmuje wykonywanie... 
 
Termin składania ofert: 2015-11-18  

 

Milanówek: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w sezonie 2015/2016 

Numer ogłoszenia: 320040 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 163907 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 

022 7583061 w. 109, faks 022 7248039. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta 

Milanówka w sezonie 2015/2016. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 
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II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego 

utrzymania dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od dnia 1 grudnia 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. 2) 

Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Milanówka obejmuje wykonywanie prac mających na celu usuwanie 

skutków zimy zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, w tym w szczególności: a) odśnieżanie z całej 

szerokości dróg utwardzonych, zatok autobusowych i utrzymanie stałej przejezdności na drogach, b) usuwanie i 

zapobieganie powstawaniu śliskości zimowej przy zastosowaniu właściwych środków powodujących szorstkość 

nawierzchni (piasku lub mieszanki piasku z solą w proporcji 4:1) oraz zabiegów mechanicznych, c) odśnieżanie 

jezdni, chodników, ogólnodostępnych terenów publicznych w technologii mechaniczno-ręcznej, tj. uzupełnienie 

odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów, d) 

posypanie piaskiem lub mieszanką piasku z solą drogową powodując uszorstnienie nawierzchni po odgarnięciu 

śniegu i lodu (na polecenie Zamawiającego), e) likwidowanie śliskości na skrzyżowaniach, chodnikach i placach 

przez ręczne posypywanie mieszanką środków chemicznych ze środkami powodującymi szorstkość (w przypadku 

utrudnionego dojazdu posypywarek), f) odśnieżanie na całej szerokości dróg nieutwardzonych i utrzymywanie 

stałej ich przejezdności oraz posypywanie tych dróg piaskiem (na polecenie Zamawiającego), g) przygotowanie, 

gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawania oraz usuwania śliskości zimowej, h) 

napełnianie pojemników na piach znajdujących się na terenie miasta Milanówka, i) usuwanie z nawierzchni dróg 

chodników, zatok parkingowych oraz ogólnodostępnych terenów publicznych pozostałości (głównie piasku), po 

zapobieganiu i likwidacji śliskości zimowej poprzez mechaniczne zamiatanie. 3) Wykonawca ma obowiązek 

stałego monitorowania stanu dróg gminnych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia, wymienionych w 

niniejszej Specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości 

zimowej oraz sprzętu. 4) Wykonawca przez cały czas realizowania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

dysponowania środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz pocztą 

internetową, dostępnymi całodobowo. 5) Prace prowadzone w ramach zimowego utrzymania dróg mają na celu 

zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak 

śliskość zimowa i opady śniegu. 6) Prace objęte niniejszym przedmiotem zamówienia prowadzone będą na 

drogach gminnych, które podzielono na cztery kolejności utrzymania tj. I-szą, II-gą, III-cią, VI-tą, w zależności od 

obciążenia ruchem kołowym oraz funkcji drogi w sieci komunikacyjnej. 7) Szczegółowy zakres prac do wykonania 

wraz z warunkami technicznymi wykonania prac określony został w: a) Specyfikacji Technicznej stanowiącej 

załącznik nr 3 do SIWZ; b) Wykazie dróg objętych zimowym utrzymaniem stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ; 

c) Standardach Zimowego Utrzymania Dróg stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 8) Łączna długość dróg 

zaliczonych do I kolejności utrzymania wynosi: 9973 m. 9) Łączna długość dróg zaliczonych do II kolejności 

utrzymania wynosi: 18078 m. 10) Łączna długość dróg zaliczonych do III kolejności utrzymania wynosi: 31045 m. 

11) Łączna długość dróg zaliczonych do IV kolejności utrzymania wynosi: 49443 m. 12) Zamawiający zastrzega 
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możliwość dokonania zmian klasyfikacji dróg pod względem kolejności utrzymania. 13) Do zimowego utrzymania 

dróg stanowiącego niniejszy przedmiot zamówienia zalicza się, w szczególności: a) płużenie jezdni utwardzonych - 

ok. 59,1 km; b)sypanie jezdni utwardzonej mieszanką piasku z solą drogową (4:1) - ok. 59,1 km; c) płużenie i 

sypanie jezdni utwardzonej mieszanką piasku z solą drogową- 59,1 km; d) płużenie dróg gruntowych - 49,4 km; e) 

sypanie piaskiem dróg gruntowych - 49,4 km; f) płużenie i sypanie piaskiem dróg gruntowych - 49,4 km; g) 

odśnieżanie chodników/placów - 77930 m2; h) sypanie chodników/placów piaskiem - 77930m2; i) odśnieżnie i 

sypanie chodników/placów piaskiem - 77930 m2; j) wywożenie śniegu z ulic - ok. 500 m3; k) sprzątanie całego 

pasa drogowego - ok. 59,1 km; l) napełnianie pojemników na piach ustawionych na terenie miasta - ok. 15 szt. 14) 

Wskazane powyżej ilości kilometrów mają charakter orientacyjny. 15) Każdorazowe prowadzenie prac w zakresie 

usuwania śliskości zimowej rozpoczyna się w momencie: a) zgłoszenia przez Wykonawcę telefonicznie lub faksem 

konieczności przystąpienia do wykonywania usługi i zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego tą samą 

drogą konieczności rozpoczęcia prac oraz określenia zakresu i szczegółowej lokalizacji wykonywania usługi, a 

także rodzaju stosowanych do usuwania śliskości materiałów. b) zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego 

konieczności przystąpienia do wykonywania usługi, po określeniu zakresu i szczegółowej lokalizacji wykonywania 

prac oraz rodzaju stosowanych materiałów. 16) Prace prowadzone w ramach zimowego utrzymania dróg muszą 

być wykonane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bhp, ppoż., i branżowymi, z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, a także wszelkimi z uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w trakcie 

realizacji prac. 17) Prace prowadzone w ramach zimowego utrzymania dróg muszą być prowadzone z należytą 

starannością, organizacją pracy i muszą gwarantować wysoką jakość usługi. 18) Za bezpieczeństwo ruchu w 

obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca. 19) Wykonawca przez 

cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu, jak również 

dysponowania w pełni sprawnym, dopuszczonym do ruchu sprzętem. Zamawiający nie będzie uwzględniał 

przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja 

pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary 

zgodnie z zawartą Umową.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.61.00.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich, ul. Ludna 7 B, 05-822 Milanówek, 

kraj/woj. mazowieckie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750949,38 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

• Cena wybranej oferty: 698732,82  

• Oferta z najniższą ceną: 698732,82 / Oferta z najwyższą ceną: 698732,82  

• Waluta: PLN . 

 

 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                 /-/ 
    Wiesława Kwiatkowska 

 


