
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/358/12 od 14.11.2012 roku do 28.11.2012 roku (14dni) 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/20/OŚ/12 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

„Jesienny wywóz liści z prywatnych posesji i terenów użyteczności publicznej 

w granicach  miasta Milanówka” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 449472-2012 umieszczonego dnia 14.11.2012 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 384586-2012r. z dnia 05.10.2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wywozie liści z prywatnych posesji oraz z terenów 
użyteczności publicznej na terenie miasta Milanówka tj.: 
- odbieranie worków z liśćmi z przed posesji mieszkańców miasta; 
- odbiór liści w workach z terenów użyteczności publicznej; 
- zbiórkę worków porzuconych w miejscach ogólnodostępnych po uprzednim zgłoszeniu przez 
pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 
 
Worki z liśćmi wystawione będą w pasach chodnikowych ulic przy ogrodzeniach posesji. Worki będą 
zabezpieczone (związane lub zaklejone taśmą) przed wysypaniem.  
 
Wykonawca ma prawo nie odbierać worków niezabezpieczonych przed wysypaniem się liści, a o takim 
fakcie informować pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią. 
 
Wykonawca w miejscu odebrania worków z liśćmi nie pozostawia nowych worków. 
Odbiór worków odbywać się będzie w określonych dniach od godziny 800.  
 

Dla sprawnego wywozu liści obszar miasta został podzielony na VIII rejonów. Dla każdego rejonu 
określono terminy odbioru worków. Wykaz rejonów z podanymi ulicami miasta podany jest w 
Harmonogramie - Załącznik nr 1. 
 
Terminy realizacji zamówienia dla każdego rejonu podane są w Terminarzu odbioru - Załącznik nr 2. 
 
Wykonawca realizujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób gospodarowania 
liśćmi (bio-odpadami).  
 
Ilość wystawionych worków z liśćmi z prywatnych posesji i liści z terenów użyteczności publicznej do 
wywozu wynosi szacunkowo 50 000 szt. 
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Ilość wywożonych liści może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu do 10%, dlatego Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany zakresu zleconych prac oraz częstotliwości 
wynikających z bieżących potrzeb powstałych w trakcie realizacji umowy, o których będzie informował 
z wyprzedzeniem, niezwłocznie na piśmie. 
 
Łączna długość ulic na terenie miasta Milanówka wynosi 111 km. 
 
Zwiększenie ilości prac nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia. Zmniejszenie ilości 
prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania. 
 
Użyte przez Wykonawcę urządzenia do realizacji zamówienia muszą być sprawne i mieć aktualne 
dokumenty, dopuszczające do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.  
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 roku o 
odpadach (Dz. U. z 2007r nr 39 poz. 251 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27.09.2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) oraz innymi obowiązującymi 
aktami prawnymi. 
 
Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa z 
zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż. i branżowych, z 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, 
właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji prac. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 
obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
90 00 00 00-7  Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów,  czyszczenia /sprzątania i usługi 
ekologiczne 
 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2012  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 
PTHU „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk, ul. Królewska 21, 05-822 Milanówek 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139.700,00 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 75.060,00 
 
 Oferta z najniższą ceną:   75.060,00 / oferta z najwyższą ceną: 129.600,00 

 Waluta: PLN   
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
 


