
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/408/12 od 28.12.2012 roku do 11.01.2013 roku (14 dni) 

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.271/26/OŚZ/12 w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 
8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  
 

„Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Milanówka” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 530668-2012 umieszczonego dnia 28.12.2012 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 501010-2012r. z dnia 10.12.2012r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest odbiór posegregowanych odpadów komunalnych (selektywna 
zbiórka odpadów komunalnych) w systemie workowym przy zabudowie jednorodzinnej oraz 
w pojemnikach wolnostojących przy zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta Milanówka.  
 
Na przedmiotowy zakres obowiązków składa się: 

a) zbiórka około 15000 sztuk (średniomiesięcznie) worków o pojemności 120 litrów z 

odpadami papieru, szkła, złomu i tetra-paków, tworzyw sztucznych; 
b) zapewnienie 50 kompletów (średniomiesięcznie) worków dla nowych uczestników 

systemu selektywnej zbiórki odpadów (worki powinny posiadać oznaczenie i opis, 
jakie surowce powinny się w nich znajdować, oznaczenie (logo firmy) wraz z numerem 

telefonu. Worki powinny spełniać warunki odbierania odpadów; 
c) opróżnienie 85 sztuk pojemników o pojemności 1 do 1,5 m3 z odpadami papieru, 

szkła, złomu i tetra paków, tworzyw sztucznych; 
d) mycie 85 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów jeden raz  

w miesiącu; 
e) sprzątanie wokół pojemników w chwili ich opróżniania; 

f) zapewnienie minimum 6 punktów dystrybucyjnych, w których będzie istniała 
możliwość nabycia dodatkowych worków do selektywnej zbiórki odpadów. 

 
Zebrane w trakcie selektywnej zbiórki odpadów surowce nie mogą być mieszane. Surowce te 
przeznaczone będą do odzysku lub recyclingu – nie mogą być unieszkodliwiane poprzez 
składowanie, co Wykonawca powinien udokumentować. Wykonawca powinien dostarczyć na 
koniec każdego miesiąca karty przekazania odpadów, oraz kwartalne zestawienia zebranych 
odpadów. 
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Wykonawca powinien posiadać warunki techniczne i organizacyjne dla należytego 
prowadzenia działalności oraz zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.  

 
Pełen zakres prac oraz zasady przedstawione są w „Opisie przedmiotu zamówienia” – 
Załącznik nr 1 
 
Dla sprawnego wywozu odpadów miasto Milanówek zostało podzielone na VIII rejonów.  
Zasady selektywnej zbiorki odpadów wraz z terminami  i wykazem ulic  
z których prowadzona będzie zbiórka odpadów podane są w „Harmonogramie odbioru 
odpadów” - Załącznik nr  2.  
 
Wykonawca za pośrednictwem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią zawiera 
indywidualnie umowy z mieszkańcami miasta, na podstawie których odbierane będą  
posegregowane odpady. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji podpisanych umów  
i odbieranych worków z odpadami.  

Podane ilości pojemników, jak i miejsca ich ustawienia  mogą ulec zwiększeniu, bądź 

zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Szacunkowa ilość ustawionych pojemników może 
zwiększyć się do 12 szt. w trakcie obowiązywania umowy. 

Zwiększenie ilości i miejsc ustawionych pojemników nie uprawnia Wykonawcy 
do dodatkowego wynagrodzenia. 

Zmniejszenie ilości pojemników nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania. 

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. 
 
Podane ilości prywatnych posesji objętych zawartą umową mogą ulec zmianie – zwiększeniu 
w przypadku podpisania nowych umów przez Wykonawcę z mieszkańcami, bądź 
zmniejszeniu w przypadku rezygnacji dokonanej przez mieszkańca.  
Zmiana ilości posesji nie uprawnia Wykonawcy do domagania się o zmianę wynagrodzenia 
czy wypłaty odszkodowania za niezrealizowaną część umowy.  
 
Powyższe zmiany ilościowe nie powodują zmiany treści zawartej umowy, o których mowa w 
art. 144 ustawy Pzp. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonane prace płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Do każdej 
faktury dołączony będzie protokół odbioru prac podpisany przez obie strony.  
 
W przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 
w trakcie miesiąca rozliczeniowego wynagrodzenie za ten dany miesiąc zostanie wypłacone 
Wykonawcy za faktyczne dni obowiązującej umowy w proporcjonalnej wysokości. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy. 
 
Wykonawca realizujący usługi zobowiązany będzie do wyposażenia personelu skierowanego 
do realizacji zamówienia w ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy  
i przynajmniej z elementami odblaskowymi. Pojazdy używane do realizacji umowy muszą 
być oznakowane logo firmy Wykonawcy. 
 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
 90 53 30 00-2 – Usługi gospodarki odpadami 
 
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2012  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 

AMINEX Sp. z o.o. 
Wólka Grodziska 33 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185.186,00 zł. 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 156.816,00 
 
 Oferta z najniższą ceną:   156.816,00 / oferta z najwyższą ceną: 191.160,00 

 Waluta: PLN   

 
 
 

 Burmistrz  Miasta Milanówka 
       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
 


