
Sporządziła: Ewelina Piekarczyk 
 

Nr 0051/357/17 od 27.09.2017 roku do 11.10.2017 roku (min. 14 dni) 

 

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 500034744-N-2017 z dnia 27-09-2017 r. 

Urząd Miasta Milanówka: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 581537-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  45, 05822   

Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail 

przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039. 

Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl 
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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 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

ZP.271/30/ROŚIGZ/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: 

1.Przedmiot zamówienia obejmuje realizację: 1) Zadania nr 1: Utrzymanie czystości i porządku w 

mieście. Szczegółowy zakres zadania nr. 1 dotyczy wykonania: a) prac porządkowych na terenie 

miasta Milanówka w tym likwidacji tzw. dzikich wysypisk oraz zabierania worków z odpadami po 

czyszczeniu słupów i tablic ogłoszeniowych, b) codziennej (oprócz niedziel i świąt) obsługi koszy 

ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta i utrzymania w należytym porządku terenu wokół 

nich, c) utrzymania czystości i porządku wokół pojemników na odzież, zlokalizowanych na terenie 

miasta Milanówka, d) usuwania ogłoszeń, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych tj. przede 

wszystkim: z drzew, lamp ulicznych, słupów, murów, ekranów akustycznych i ogrodzeń 

nieruchomości należących do miasta, e) utrzymania drożności kratek wpustów ulicznych, f) 

utrzymania w czystości i porządku zatok i wiat przystankowych przy ul. Królewskiej. g) usuwanie 

wyrastającej darni z chodników/krawędzi jezdni, h) usuwanie chwastów i traw przerastających 

utwardzone drogi i chodniki, 2) Zadania nr 2: Zimowe utrzymanie dróg w mieście. Szczegółowy 

zakres zadania nr 2 dotyczy wykonania: a) płużenia jezdni utwardzonych (ok 59,1 km), b) sypania 

jezdni utwardzonej mieszanką piachu z solą drogową (4:1) 59, km płużenie i sypania jezdni 

utwardzonej mieszanką piachu z solą drogową (59,1km) c) płużenia dróg gruntowych (49,4 km), d) 

sypania piachem dróg gruntowych (49,4 km), e) płużenia i sypania piachem dróg gruntowych (49,4 

km), f) odśnieżania chodników/placów (77930 m2), g) sypania chodników/placów piaskiem 

(77930m2), h) odśnieżania i sypania chodników/placów piaskiem (77930) m2, i) wywożenia śniegu 

z ulic (ok. 500 m3), j) napełniania pojemników na piach ustawionych na terenie miasta. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 
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II.5) Główny Kod CPV: 90610000-6 

Dodatkowe kody CPV: 90611000-3, 90612000-0, 90914000-7, 90000000-7, 90620000-9 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/09/2017 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 248466.73 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  2 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

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 
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Nazwa wykonawcy: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich 

Email wykonawcy: petroniuszfrejlich@o2.pl 

Adres pocztowy: ul. Ludna 7B 

Kod pocztowy: 05-822 

Miejscowość: Milanówek 

Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 236968,84 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 236968,84 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1243007,21 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 
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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) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                 /-/ 
     Wiesława Kwiatkowska 

      
 


