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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527977-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Milanówek: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2017/S 250-527977

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
Milanówek
05-822
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Piekarczyk, Joanna Sierpińska
Tel.:  +48 227583061
E-mail: przetargi@milanowek.pl 
Faks:  +48 227558120
Kod NUTS: PL9
Adresy internetowe:
Główny adres: www.milanowek.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka
Numer referencyjny: ZP.271.31.OŚZ.2017

II.1.2) Główny kod CPV
90610000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację:
1) Zadania nr 1: Utrzymanie czystości i porządku w mieście.
2) Zadanie nr 2: Zimowe utrzymanie dróg w mieście.

mailto:przetargi@milanowek.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 395 710.55 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90612000
90914000
90000000
90611000
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Milanówek.

II.2.4) Opis zamówienia:
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,
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 60,8 km),
b) sypania jezdni utwardzonej mieszanką (4:1) piachu z solą drogową (ok 60,8 km),
c) płużenia i sypania jezdni utwardzonych mieszanką (4:1) piachu z solą drogową (ok 60,8 km),
d) płużenia dróg gruntowych (ok 47,8 km),
e) sypania piachem dróg gruntowych (ok 47,8 km),
f) płużenia i sypania piachem dróg gruntowych (ok 47,8 km),

g) odśnieżania chodników/placów (ok 80415 m2),

h) sypania chodników/placów piaskiem (ok 80415 m2),

i) odśnieżania i sypania chodników/placów piaskiem (ok 80415 m2),

j) wywożenia śniegu z ulic (ok. 900 m3),
k) napełniania pojemników na piach ustawionych na terenie miasta.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania usługi opróżniania koszy ulicznych / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji (Tr) (określony w ofercie, po którym po otrzymaniu zgłoszenia od
Zamawiającego Wykonawca ma przystąpić do wykonywania czynności związanych z zimowym utrzymaniem
dróg) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 190-390278

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/12/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich
ul. Ludna 7B

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390278-2017:TEXT:PL:HTML
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Milanówek
05 - 822
Polska
Tel.:  +48 501102762
E-mail: petroniuszfrejlich@o2.pl 
Faks:  +48 227249020
Kod NUTS: PL9
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 395 710.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 723 697.25 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy.
3. Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI - Środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29.1.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:petroniuszfrejlich@o2.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2017

https://www.uzp.gov.pl/kio/

