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Burmistrz Miasta Milanówka  

działając zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 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 nr 40256 - 2017 z dnia 2017-03-09 r.  
 
Milanówek: Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz 
bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku  
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 24626-2017 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający  
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  
 
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw  
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, krajowy numer identyfikacyjny , ul. Kościuszki  45,  
05-822   Milanówek, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, faks 227 248 039, e-mail  
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przetargi@milanowek.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.milanowek.pl 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie 
informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł 
umowę):  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz bieżące utrzymanie 
urządzeń odwadniających w Milanówku  
 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZP.271/10/TOM/2017 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  
 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na: Wywozie wody po opadach 
atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w 
Milanówku, w ramach niżej wymienionych zadań: 1)Zadanie 1: Wypompowanie i wywóz wody po 
opadach atmosferycznych i wód roztopowych; 2)Zadanie 2: Bieżące utrzymanie infrastruktury 
odwodnieniowej. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest: 1)w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 2)na „Mapie miasta Milanówka z zaznaczonymi na 
niej studniami i wpustami” stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ; Zamawiający przewiduje stawianie w 
niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. 
ustawy: 1)Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę, zgodnie z 
art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p.,: a)(dot. zadania nr 1) min. 2 osoby skierowane do wykonywania przedmiotu 
umowy w zakresie wymienionych czynności: wykonywania wypompowania oraz wywozu wody na cały 
okres realizacji przedmiotu umowy; b)(dot. zadania nr 2) min. 1 osobę skierowaną do wykonywania 
przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności: bieżącego utrzymania infrastruktury 
odwodnieniowej na cały okres realizacji przedmiotu umowy; 2)Wykonawca nie później niż w dniu 
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zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i przedstawi do 
wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym 
mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych 
do pracy na rzecz Zamawiającego(np. zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne 
Wykonawcy itp.): a)Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy 
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. b)Oświadczenie własne Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;  
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak  
 
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2 
Dodatkowe kody CPV: 90642000-9,  
 
SEKCJA III: PROCEDURA  
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  
 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
 
III.3) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1    

NAZWA: Wypompowanie i 
wywóz wody po opadach 
atmosferycznych i wód 
roztopowych 

Postępowanie/część zostało unieważnione tak 
  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późń. zm.) tj. „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty (…)”. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na 
realizację niniejszego zamówienia kwotę: 151 200,00 zł. Jedyna złożona ważna 
oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia o kwotę: 239 760,00 zł.  
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
  
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 
Waluta 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 
w tym 
  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
  
nie  
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj. 
 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie 
 Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
 Skrót literowy nazwy państwa: 
 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
 Skrót literowy nazwy państwa:  
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
 ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 
Waluta:  
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
 
 
IV.8) Informacje dodatkowe:  
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CZĘŚĆ NR: 2    
NAZWA: Bieżące utrzymanie infrastruktury 
odwodnieniowej 

Postępowanie/część zostało unieważnione nie 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia 
postępowania:  

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/03/2017 
 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT101350.00 
Waluta PLN 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 
 
w tym 
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
 nie  
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej ,  ,  ul. Leśna 1, Józefów,,  05-860,  Płochocin,  kraj/woj. 
 mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa: 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Skrót literowy nazwy państwa:  
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 18581.40 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18 581.40 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18 581.40 
Waluta: PLN 
 
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 



Sporządziła: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 
 

Nr 0051/96/17 od 09.03.2017 roku do 23.03.2017 roku (min. 14 dni) 

 

podwykonawcy/podwykonawcom  
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
 
IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
IV.9.1) Podstawa prawna 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
  
 
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu 
 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 
zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 
 
 
 

  Z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
          Zastępca Burmistrza Miasta  
                         /-/ 
                 Łukasz Stępień 

      
 


