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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 306936-2015 z dnia 2015-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Milanówek 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta 

Milanówka w okresie zimowym. 2) Zakres prac obejmuje: a) utrzymanie w czystości i porządku dróg, 

chodników, lasów oraz terenów... 

Termin składania ofert: 2015-11-23  

 

Milanówek: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta 

Milanówka w okresie od grudnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku. 

Numer ogłoszenia: 320030 - 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: 306936 - 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: Utrzymanie czystości i porządku na 

terenie miasta Milanówka w okresie od grudnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku.. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=306936&rok=2015-11-13
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na 

utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym. 2) Zakres prac 

obejmuje: a) utrzymanie w czystości i porządku dróg, chodników, lasów oraz terenów publicznych 

ogólnodostępnych w gminie, w tym: -zamiatanie dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych; 

- zbieranie ręczne śmieci pozostawionych na drogach, na terenach publicznych ogólnodostępnych, 

skwerach i lasach. b) codzienna (oprócz niedziel i świąt) obsługa koszy ulicznych zlokalizowanych 

na terenie miasta i utrzymanie w należytym porządku terenu wokół nich, c)utrzymanie czystości i 

porządku wokół pojemników na odzież, zlokalizowanych na terenie miasta Milanówka, d)usuwanie 

odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta Milanówka (tzw. dzikie wysypiska), 

e)usuwanie ogłoszeń, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych tj.: z drzew, lamp ulicznych, 

murów, ekranów akustycznych i ogrodzeń, f)utrzymanie czystości i drożności wpustów ulicznych, 

g)utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych. 3)Przedmiot zamówienia będzie realizowany 

w sposób ciągły. 4)Prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną, z obowiązującymi normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań 

obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych, z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac, z należytą starannością 

w ich wykonaniu oraz właściwą organizacją pracy, która musi gwarantować wysoką jakość 

realizowanej usługi. 5)Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą 

prace, odpowiedzialny będzie Wykonawca. 6)Długość dróg w mieście Milanówku wynosi około 

108,54 km, w tym utwardzonych do sprzątania mechanicznego (zamiatania) 59,1 km.. 

7)Zamawiający podał szacunkowe długości dróg, które mogą ulec zwiększeniu w chwili powstania 

nowych pasów drogowych. Wzrost do 10% ogólnej długości nowopowstałych, modernizowanych 

ciągów jezdnych i pieszych oraz przesunięcie w klasyfikacji dróg do wyższej kategorii, nie stanowi 

zmian rzeczowego zamówienia i nie wpływa na cenę jego realizacji. 8)Na terenie miasta znajduje 

się 251 szt. koszy ulicznych. Ilość ta może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie 

obowiązywania umowy, ale nie więcej niż o 5 szt. 9)Wkłady foliowe do koszy ulicznych jak również 

inne materiały i środki Wykonawca zapewnia na koszt własny. 10)Ilość pojemników na odzież 

zlokalizowanych na terenie miasta wynosi 23 szt., ilość pojemników może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu w zależności od potrzeb do 5 szt. 11)Zamawiający szacuje, iż z terenów 

ogólnodostępnych Wykonawca w ramach zawartej umowy zbierze 200Mg odpadów. Ze względu na 

specyfikę powyższych prac Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnych ich ilości, w związku 

z tym podana wielkość może ulec zmianie - zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od 
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potrzeb. 12)Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w maksymalnych ilościach. 

Zmniejszenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania, zwiększenie ilości prac nie 

upoważnia Wykonawcy do wynagrodzenia dodatkowego. 13)Zamawiający będzie wskazywał 

poprzez Polecenie wykonania Wykonawcy wymagany zakres prac z wyjątkiem codziennej obsługi 

koszy ulicznych i pojemników na odzież. Każde Polecenie wykonania i wykonanie pozostałych prac 

ujętych w zamówieniu będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez obie Strony i 

wystawieniem miesięcznej faktury za wykonane prace. 14)Realizację obsługi koszy ulicznych i 

pojemników na odzież, Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z zapisami w Specyfikacji 

Technicznej. 15)Usunięte ogłoszenia i reklamy z miejsc do tego nie przeznaczonych Wykonawca 

zobowiązany będzie na bieżąco uprzątnąć. 16)Wykonawca przez cały czas realizowania 

zamówienia jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu jak również zobowiązany 

jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym. 17)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. 18)Personel Wykonawcy skierowany 

do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy 

Wykonawcy i elementami odblaskowymi. 19)Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę do realizacji 

zamówienia musi być oznakowany logo (nazwą) firmy Wykonawcy. 20)Wykonawca zobowiązany 

jest udokumentować właściwe zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych. 

21)Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wypłacanym w cyklach miesięcznych. 22)Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prac i 

wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 23)Pełen zakres prac oraz 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania prac 

przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej - załącznik nr 3 do SIWZ 24)Wymagania w zakresie 

stosowania tzw. Klauzul Społecznych: a)Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż 

zatrudni na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy P.z.p., co najmniej 2 osoby 

skierowane do wykonywania przedmiotu umowy na cały okres obowiązywania zawartej umowy. 

b)Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o 

których mowa w pkt. a) i przedstawi Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań 

Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. a) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na 

umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. kopie umowy o 

pracę, dowód zgłoszenia do ZUS, itp.). c)Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli 

zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. a). Kontrola może być przeprowadzana bez 



Sporządziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 
 

Nr 0051/358/15 od 26.11.2015 roku do 10.12.2015 roku (min. 14 dni) 

 

wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie 

Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt. b), potwierdzających spełnianie 

wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt. a). d)Wykonawca będzie składał u 

Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, comiesięczne 

sprawozdanie dotyczące osób, wykonujących przedmiot umowy, potwierdzające spełnienie 

warunków, o których mowa w pkt. a i e Wykonawca może dokonać zmiany osób, o których mowa w 

pkt. a, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Zamawiającym oraz uzyskaniu 

jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz do wykazania, że spełniają one postawione 

przez Zamawiającego wymagania, określone w pkt. a. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w 

terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. f)Wykonawca zobowiązany będzie 

dołączać do każdej faktury informację o danych personalnych pracowników zatrudnionych na 

umowę o pracę.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 

90.91.40.00-7, 90.00.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 P.T.H.U PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk, ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 225000,00 PLN. 
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 139000,00  

 Oferta z najniższą ceną: 139000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 216000,00  

 Waluta: PLN . 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                 /-/ 
    Wiesława Kwiatkowska 

 


