
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA 
 

Milanówek, dnia  30.11.2016 r. 
ZP.271.2.15.2016 
 

Stosownie do § 9 ust. 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka, 
wprowadzonym Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 08 sierpnia 2016 r.: 
 

OGŁASZAM WYNIKI POSTĘPOWANIA NR ZP.271.2.15.2016 DOTYCZĄCEGO: 
 

„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń  Urzędu Miasta Milanówka” 
 
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia wynosi: 130.000,00 zł brutto. 
 

Do dnia 29.11.2016 roku  do godz. 11.00 zostało złożonych 7 ofert: 
 

Nr 
oferty 

 
Nazw (firma) i adres 

Wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto 
(PLN) 

Kryterium 
 Nr 1 

Cena całkowita 
brutto 
(pkt) 

 
Ranga 60 % 

Kryterium  
Nr 2 

Doświadczenie 
Wykonawcy            

w realizacji usług 
sprzątania                                                    

w obiektach 
administracji 

publicznej 
(pkt) 

 
Ranga 10 % 

 
Kryterium  

Nr 3 
Zastępowalność 

personelu 
 (pkt) 

 
Ranga 10 % 

 

 
Kryterium  

Nr 4 
Zatrudnienie na 

umowę                    
o pracę osób 

wykonujących 
czynności                 
w zakresie 
realizacji 

zamówienia 
(pkt) 

 
Ranga 20 % 

 

Łączna 
liczba 

punktów 
uzyskanych  
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 

 
Przedsiębiorstwo 

Usługowo-
Handlowe 

 VIVA AQUA  
ul. Leśniewska 3 
03-582 Warszawa  

 

115 128,00 Odrzucona oferta 

2 

 
Zakłady Usługowe 

„Centrum –
Usługa”  
Sp. z o.o. 

ul. Strąkowa 22 
01-100 Warszawa 

 

206 492,40 24,6429 10,0000 10,0000 20,0000 64,6429 

3 

 
Usługowa 

Spółdzielnia 
„UNIWERSUM” 
ul. Kasprzaka 24 
01-211 Warszawa 

 

111 621,02 45,5879 0,0000 1,0000 20,0000 66,5879 

4 

 
AWIMA Sp. Jawna 

B. Wiśniewski 
ul. 3-go Maja 

2b/22 
05-410 Józefów 

 

104 353,20 48,7630 10,0000 10,0000 20,0000 88,7630 
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5 

 
ROKA Zakład 

Pracy Chronionej 
Sp. z o.o. 

Dawniej P.U. 
„ROKA” Z.P.CH. 

mgr Andrzej 
Ireneusz Kantorski 

ul. Polna 14 
97-300 Piotrków 

Tryb. 

86 887,80 58,5649 10,0000 5,0000 20,0000 93,5649 

6 

 
Higiena Serwis  

Sp. z o.o. 
ul. Mokotowska 1 
00-640 Warszawa 

84 809,52 60,0000 10,0000 10,0000 20,0000 100,0000 

7 

 
PEPE SERVICE  
Karol Piotrowski 
ul. Szomańskiego 

58A 
02-495 Warszawa 

115  628,76 Odrzucona oferta 

 
Po terminie składania ofert,  wpłynęło  0 ofert,  którą/e złożyła/y firma/y: nie dotyczy. 
 

Odrzucono z postępowania ofertę: 
 
1.  Nr  1  Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe VIVA AQUA,  w związku z: niespełnieniem przez 

Wykonawcę warunku udziału określonego przez Zamawiającego w Warunkach Realizacji Zamówienia (WRZ). 

 
Wykonawca przystępujący do udziału w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany był wykazać, iż będzie dysponował 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: 

a) 4 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prac na wysokościach do 3 m,  

b) w tym co najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia do prac na wysokościach powyżej 3 m, 

c) w tym co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji zamówienia. 

Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił „Wykaz dysponowania osobami”, w którym wskazał osoby skierowane do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. Z treści przedłożonego dokumentu wynika, iż Wykonawca skieruje do prac                    

na rzecz Zamawiającego cztery osoby posiadające uprawnienia do prac na wysokości do 3 m. Natomiast wskazane trzy 

osoby posiadające uprawnienia do prac powyżej 3 m będą wyłącznie na zastępstwo (urlopy, choroby) i jedna osoba będzie 

koordynowała prace, czyli również nie będzie świadczyła sprzątania pomieszczeń. Zamawiający w WRZ zastrzegł,  

że z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

W związku z powyższym Wykonawca w złożonych dokumentach nie potwierdził spełniania warunku udziału o którym 

mowa powyżej i tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona. 

 

2. Nr  7  Wykonawcy: PEPE SERVICE Karol Piotrowski w związku z: niespełnieniem przez Wykonawcę warunku 

udziału określonego przez Zamawiającego w Warunkach Realizacji Zamówienia. 

 

Wykonawca przystępujący do udziału w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany był wykazać, iż: 

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonał min. 2 usługi polegające na sprzątaniu obiektów 

administracji publicznej, których okres trwania nie może być krótszy niż 6 miesięcy dla każdej usługi, wraz  

z załączeniem dowodów,  że w/w usługi zostały wykonane  lub są wykonywane w sposób należyty; 
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2) będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj.: 

a) odkurzaczem przemysłowym – 4 szt., 

b) sprzętem myjącym (np. wózek, wiadro, mop, szczotka) – 4 szt., 

c) drabinami – 4 szt.. 

3) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: 

a) 4 osobami posiadającymi aktualne uprawnienia do prac na wysokościach do 3 m,  

b) w tym co najmniej 2 osoby posiadające aktualne uprawnienia do prac na wysokościach powyżej 3 m, 

c) w tym co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na cały okres realizacji zamówienia. 

Wykonawca w złożonej ofercie przedstawił „Wykaz wykonanych usług”, w którym wpisał usługi zrealizowane                        

dla Starostwa Powiatu w Wyszkowie przy Al. Róż i przy ul. Zakolejowej. Jednak Wykonawca nie załączył do oferty 

dokumentów potwierdzających, że w/w usługi są wykonywane w sposób należyty. Ponadto do oferty załączono „Wykaz 

dysponowania sprzętem”. Z treści dokumentu w jasny sposób nie wynika, że Wykonawca będzie dysponował całym 

potencjałem technicznym wymaganym przez Zamawiającego. W wykazie nie zostały zawarte drabiny, których wymagał 

Zamawiający. 

W WRZ wymagane było również, żeby Wykonawca wraz z ofertą złożył „Wykaz dysponowania osobami” w którym 

wskaże osoby skierowane do prac na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dołączył do oferty podpisany „Wykaz…”                        

w którym nie przedstawił żadnej osoby jaką będzie dysponował. 

Z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił warunki 

określone przez Zamawiającego. Dokumenty Wykonawcy złożone wraz z ofertą nie potwierdzają spełnienia warunków 

udziału postawionych przez Zamawiającego. W związku z powyższym oferta Wykonawcy została odrzucona. 

 
W związku z powyższym, proponujemy wybór oferty nr 6 firmy:  

 
Higiena Serwis Sp. z o.o. 

ul. Mokotowska 1 
00-640 Warszawa 

 
Zaoferowana cena całkowita brutto: 84.809,52 zł  

Uzasadnienie wyboru:  
Wykonawca spełnia wszystkie wymagania formalno-prawne postawione przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania 
ofert. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia po ogłoszeniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

 
Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach  

o zamówienie publiczne prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 

 
        Burmistrza Miasta Milanówka 

/-/ 
                                                         Wiesława Kwiatkowska 

 
 
Przygotowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk, Sprawdziła: Anna Nyrek-Koczkodaj 

 

Nr 0051/380/16  od  30.11.2016 roku  do  05.12.2016 roku (min.5 dni) 
 
 


