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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Urząd Miasta Milanówka Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45

Miejscowość:  Milanówek Kod pocztowy:  05-822 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 227583061

Osoba do kontaktów:  Ewelina Piekarczyk, Joanna Sierpińska

E-mail:  przetargi@milanowek.pl Faks:  +48 227558120

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.milanowek.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

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 79415 m²),
h) sypania chodników/placów piaskiem (ok 79415 m²),
i) odśnieżania i sypania chodników/placów piaskiem (ok 79415 m²),
j) wywożenia śniegu z ulic (ok. 900 m³),
k) napełniania pojemników na piach ustawionych na terenie miasta.
Pełen zakres prac zadań określonych w ppkt. 1 i 2 oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
warunkami technicznymi wykonania prac przedstawiony jest w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik
nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz Standardach Zimowego Utrzymania Dróg
stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ.
SIWZ zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego.
SIWZ wraz z załącznikami została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90611000  
Dodatkowe przedmioty 90612000  
 90610000  
 90914000  
 90000000  
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
 90620000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.271.31.OŚZ.2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_umilanowek
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-135034   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 190-390278  z dnia:  04/10/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
29/09/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1) Kryteria udzielenia
zamówienia

Zamiast:

Kryteria - Waga
1. Oferowana cena całkowita brutto
za realizację przedmiotu zamówienia
- 60
2. Czas wykonania usługi
opróżniania koszy ulicznych - 10
3. Czas reakcji (Tr) (określony w
ofercie, po którym po otrzymaniu
zgłoszenia od Zamawiającego
Wykonawca ma przystąpić do
wykonywania czynności związanych
z zimowym utrzymaniem dróg) - 20
4. Zatrudnienie na umowę o pracę
osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia - 10

Powinno być:

Kryteria - Waga
1. Oferowana cena całkowita brutto
za realizację przedmiotu zamówienia
- 60
2. Czas wykonania usługi
opróżniania koszy ulicznych - 20
3. Czas reakcji (Tr) (określony w
ofercie, po którym po otrzymaniu
zgłoszenia od Zamawiającego
Wykonawca ma przystąpić do
wykonywania czynności związanych
z zimowym utrzymaniem dróg) - 20

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

INFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert

Powinno być:

NFORMACJE OGÓLNE:
1. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert
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częściowych zgodnie z art. 36 aa
ww. ustawy:
• Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę na realizację przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej, ani
wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przeprowadził
dialogu technicznego przed
wszczęciem postępowania.
5. Zamawiający dopuszcza
wyłącznie rozliczenia w PLN.
Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach
obcych, o których mowa w art. 36
ust. 2 pkt. 6) ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje
stawiania wymagań związanych z
realizacją zamówienia dotyczących
zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ww. ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o
której mowa w art. 93 ust. 4 ww.
ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie stawia wymogu
ani nie przewiduje możliwości
składania ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty,
w sytuacji określonej w art. 10a ust.
2
ustawy Pzp.
9. Zamawiający przewiduje
udzielanie zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usług
zgodnych z
przedmiotem niniejszego
zamówienia podstawowego,
stanowiących nie więcej niż 15%
wartości zamówienia
podstawowego, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Wartość zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych robót
budowlanych została uwzględniona
przy obliczaniu wartości niniejszego
zamówienia podstawowego.

częściowych zgodnie z art. 36 aa
ww. ustawy:
• Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę na realizację przedmiotu
zamówienia.
3. Zamawiający nie przewiduje
zawarcia umowy ramowej, ani
wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przeprowadził
dialogu technicznego przed
wszczęciem postępowania.
5. Zamawiający dopuszcza
wyłącznie rozliczenia w PLN.
Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach
obcych, o których mowa w art. 36
ust. 2 pkt. 6) ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje
stawiania wymagań związanych z
realizacją zamówienia dotyczących
zatrudnienia osób, o których mowa w
art. 29 ust. 4 ww. ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu, za wyjątkiem
zaistnienia sytuacji, o
której mowa w art. 93 ust. 4 ww.
ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie stawia wymogu
ani nie przewiduje możliwości
składania ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty,
w sytuacji określonej w art. 10a ust.
2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający przewiduje
udzielanie zamówień polegających
na powtórzeniu podobnych usług
zgodnych z przedmiotem niniejszego
zamówienia podstawowego
(polegających na utrzymaniu
czystości i porządku w mieście
oraz polegających na zimowym
utrzymaniu dróg w mieście),
stanowiących nie więcej niż 15%
wartości zamówienia podstawowego,
o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wartość
zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług
została uwzględniona przy obliczaniu
wartości niniejszego zamówienia
podstawowego.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
09/11/2017   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/11/2017   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
09/11/2017   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/11/2017   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-154310
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