
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/317/13 od 31.10.2013 roku do 14.11.2013 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 2013r. poz.907) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZP.271/28/OŚZ/13 w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych na  
 

 

„Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 
2013/2014” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 445640-2013 umieszczonego dnia 31.10.2013 roku 
 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak, numer ogłoszenia w BZP: 418728 -2013 z dnia 15.10.2013r. 
 
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 usługa polegająca na zimowym utrzymaniu ulic i dróg gminnych,  
ogólnodostępnych terenów publicznych oraz utrzymanie ich w porządku i czystości. 
 
 
Zakres prac obejmuje: 

− zimowe utrzymanie ulic i dróg wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi 
 w mieście, oraz ogólnodostępnych terenów publicznych; 

−   codzienna obsługa koszy ulicznych i utrzymania w należytej czystości i  porządku terenu wokół 
nich; 

−  utrzymanie w czystości i porządku wokół pojemników na odzież używaną,  zlokalizowanych na 
terenie miasta Milanówka;  

− usuwanie odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta                  
Milanówka; 

−   usuwanie podrzuconych odpadów z terenów ogólnodostępnych w granicach miasta (tzw. dzikie 
wysypiska); 

− usuwanie ogłoszeń i reklam z miejsc do tego nie przystosowanych; 
− utrzymanie w czystości i drożności wpustów ulicznych. 

 
Pełen zakres prac oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi 
wykonania prac przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej – załącznik nr 1  
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w sposób ciągły. 
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Prace składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie  ze Specyfikacją Techniczną,  
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. 
 
Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą prace, odpowiedzialny 
będzie Wykonawca. 
 
Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do zapewnienia pełno tygodniowego i 
całodobowego dyżuru dyspozytorskiego w czasie realizacji zimowego utrzymania dróg. 
 
Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy w zakresie zimowego 
utrzymania czystości powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia  27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie 
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 2230, poz. 
1960).  
 
Wkłady foliowe do koszy ulicznych jak również inne materiały i środki Wykonawca zapewnia na koszt 
własny.  
 
Długość dróg w mieście Milanówku wynosi około 102,36 km. 
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. 
 
Na terenie miasta znajduje się ok. 237 szt. koszy ulicznych. Podana ilość może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu w czasie obowiązywania umowy, ale nie więcej niż do 10 szt. 
 
Na terenie miasta znajdują się również pojemniki na odzież w ilości 23 szt. Podana ilość może ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu w czasie obowiązywania umowy, ale nie więcej niż do 5 szt. 
 
Zamawiający szacuje, iż z terenów ogólnodostępnych Wykonawca w ramach zawartej umowy zbierze 
700m3  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 potrzeb.  
 
Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania powyższych prac w  maksymalnych ilościach. 
Zwiększenie ilości prac nie upoważnia Wykonawcy do wynagrodzenia dodatkowego. 
 
Zamawiający będzie wskazywał poprzez „Polecenie wykonania” Wykonawcy wymagany zakres prac 
dotyczący usuwania odpadów z terenów ogólnodostępnych, usuwania ogłoszeń i reklam z miejsc do 
tego nie przystosowanych. Każde „Polecenie wykonania” i wykonanie pozostałych prac ujętych w 
zamówieniu będzie zakończone protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony i wystawieniem 
faktury za wykonane prace.  
Realizację zakresu pozostałych prac, jak również zimowego utrzymania czystości Wykonawca będzie 
wykonywał zgodnie z zapisami w „Specyfikacji Technicznej”. 
 
Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą 
personelu jak również zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym.  
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. 
 
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.  Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu 
wykorzystywanego do prac w terenie logo (nazwą) firmy. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 
obejmuje całość kosztów prac i wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
90 62 00 00-9 Usługi odśnieżania ulic 
90 63 00 00-2 Usługi usuwania oblodzeń 
90 61 00 00-6  Usługi sprzątania i zamiatania ulic 
90 91 10 00-7 Usługi sprzątania parkingów 
90 00 00 00 -7 Usługi odbioru ścieków, usuwania, odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi  
                          ekologiczne 
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PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
 
 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013 
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 
 

P.T.H.U „PACHOLCZYK” Piotr Pacholczyk 
ul. Królewska 21 

05-822 Milanówek 
 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 744.003,00 zł. 
 
 
 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 
Cena wybranej oferty: 450.360,00  
 
Oferta z najniższą ceną 450.360,00 / oferta z najwyższą ceną: 645.777,36  

Waluta: PLN 

     
 
 
                      

 Burmistrz  Miasta Milanówka 
       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 
 


