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Ogłoszenie nr 510281666-N-2019 z dnia 27-12-2019 r. 

Urząd Miasta Milanówka: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie gminy Milanówek  

 

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: 550278452-N-2019  

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 00000000000000, ul. ul. 

Kościuszki  45, 05-822  Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 

109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.  

Adres strony internetowej (url): https://www.milanowek.pl/bip/menu-

przedmiotowe/zamowienia-publiczne-nowe/powyzej-30-000-eur/13144-zp-271-7-1-osz-2019-

js-odbior-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych-z-nieruchomosci-zamieszkalych-

polozonych-na-terenie-gminy-milanowek  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie gminy Milanówek  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.7.1.OŚZ.2019.JS.  

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:  
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I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1) Przedmiotem 

zamówienia są usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, 

które są zamieszkałe z obszaru gminy Milanówek. 2) Usługa odbierania odpadów 

komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do 

miejsc ich zagospodarowania) obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na 

terenie gminy Milanówek. Usługa ta nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, w tym 

również lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się 

również lokale zamieszkałe. 3) Odbiór odpadów należy prowadzić w sposób umożliwiający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. 4) Usługa dotyczy odbioru następujących rodzajów odpadów: -niesegregowane 

odpady komunalne wraz z popiołem (zmieszane); -odpady komunalne ulegającebiodegradacji, 

w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; -odpady zielone; -tworzywa sztuczne, 

w tym opakowania wielomateriałowe; -metale; -szkło; -papier i tektura; -zużyte opony; -meble 

i inne odpady wielkogabarytowe; -zużyte akumulatory; -chemikalia; -przeterminowane leki; -

odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów (wykonywanych samodzielnie). 5) 

Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami 

technicznymi wykonania usługi przedstawiony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji, dalej w treści jako: 

,,ZDN’’. 6) Zamawiający zastrzega, że podczas świadczenia usług będących przedmiotem 

zamówienia –w tym samym czasie i przy użyciu tego samego sprzętu Wykonawca, nie może 

odbierać odpadów od podmiotów trzecich, nie objętych umową zawartą z Zamawiającym. 7) 

Na terenie Gminy zameldowanych jest 15 483 osób (stan na 31 sierpnia 2019 r.). 8) Długość 

dróg na terenie miasta Milanówka wynosi ok.120 km. Zamawiający informuje, że istnieją pasy 

drogowe, których szerokość wynosi około 3 m i Wykonawca będzie musiał dostosować 

używany sprzęt do warunków technicznych występujących w terenie, aby rzetelnie wykonać 

przedmiotową usługę. Powierzchnia miasta Milanówka wynosi 13,52 km2.. 9) Wykaz 

wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy objętych obowiązkiem odbioru i 

zagospodarowania stałych odpadów komunalnych zostanie przekazany Wykonawcy przed 

zawarciem umowy. 10) Wszelkie prace stanowiące realizację przedmiotu niniejszego 

zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, 

z należytą starannością, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji prac. 11) Wymaganiadotyczące stosunku pracy: a) 

Zamawiający –zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp –określa wymagania dotyczące 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności dotyczące realizacji zamówienia w 

całym okresie jego realizacji, z uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych czynności polega 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), dalej „Kodeks pracy”; b) Zamawiający 

wskazuje rodzaj czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie 

zatrudnienia (przez cały okres realizacji przedmiotu umowy) na podstawie umowy o pracę 

przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę osób wykonujących te czynności których rodzaj 

charakteryzuje przynależność do tzw. kosztów bezpośrednich. Wymóg dotyczy osób, które 

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy fizycznej, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, wykonujących pracę fizyczną (rozumianą jako wykonywanie 

czynności wymagających ruchu oraz wysiłku), w szczególności w niniejszym zamówieniu są to 

czynności związane z kierowaniem i obsługą sprzętu służącego do odbioru odpadów 
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komunalnych; c) Wykonawca (lub Podwykonawca) nie później niż w dniu zawarcia umowy z 

Zamawiającym przekaże Zamawiającemu: -wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, 

o których mowa w lit. b ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu 

pracy (pełen etat / część etatu) oraz -przedstawi do wglądu dowody na zatrudnienie tych osób 

w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę 

(tj. w szczególności bez ujawnionych adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia 

pracowników i innych danych osobowych) lub innych dowodów (np. poświadczenie zgłoszenia 

do ZUS lub inne), albo -w przypadku nieprzedłożenia dowodów Wykonawca/Podwykonawca 

zobligowany będzie do złożenia oświadczenia własnego w przedmiocie zatrudnienia osób 

wskazanych w wykazie na umowę o pracę. Osoby te muszą brać udział w realizacji 

zamówienia. d) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. 

wykazu –zaktualizowany wykaz przedstawiany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 

dni roboczych po dokonaniu zmiany w wykazie; e) Zmiana osób wykonujących przedmiot 

zamówienia zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w trakcie trwania 

umowy jest możliwa po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego o zamiarze dokonania 

takiej zmiany i uzyskaniu jego zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania Zamawiającemu wykazu nowo zatrudnionych osób oraz dowodów, o których 

mowa w pkt. c). Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od 

dokonania przedmiotowej zmiany; f)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w odpowiedniej liczbie, 

skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę; g)Wykonawca na każde ewentualne żądanie 

Zamawiającego (w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni 

robocze), przedstawi Zamawiającemu dokumenty, których mowa w lit. c tiret 2. lub 

odpowiednio 3; h) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub 

wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w lit. a może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kontroli w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej 

Inspekcji Pracy (PIP). W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w 

zakresie niedopełnienia warunku dotyczącego konieczności wykonywania czynności, o których 

mowa w lit. a przez osoby zatrudnione na podstawie umowy opracę, bądź Wykonawca nie 

przedstawi dokumentów o których mowa w lit. c lub przedłożone dowody nie potwierdzają 

postawionego warunku, Zamawiający naliczy stosowne kary umowne, których wysokość 

została określona we „Wzorze umowy" stanowiącym załącznik nr 2do SIWZ. Uwaga: Pełen 

zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi 

wykonania usługi przedstawiony jest w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

(załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji) oraz wzorze umowy (załącznik nr 2 do 

Zaproszenia do negocjacji).  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2 

 

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90554000-3, 90513100-7  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie z wolnej ręki 
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie gminy Milanówek  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 898148.15  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

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 

 

Nazwa wykonawcy: EKO-HETMAN Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: biuro@eko-hetman.pl  

Adres pocztowy: ul. Turystyczna 38  

Kod pocztowy: 05-830  

Miejscowość: Nadarzyn  

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 965442  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 965442  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 965442  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 
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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  zamówienia zwolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 

1 pkt 6  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.  

Konieczność udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P.z.p. 

związana jest z potrzebą odbioru większej ilości odpadów odbieranych i przekazanych do 

zagospodarowania z posesji zamieszkałych z terenu Milanówka oraz z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów przy ul. Turczynek (w tym bioodpadów), jak również podyktowana jest 

przedłużającą się procedurą przetargową polegającą na wyłonieniu Wykonawcy na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na 

terenie gminy Milanówek (ZP.271/25/OŚZ/2019), co wynikało z konieczności zmian zapisów 

SIWZ i w konsekwencji zmiany terminu składania ofert.  
 

 

 

                                                                                                                            Zatwierdził: 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                /-/ 

                                                                                                                           Piotr Remiszewski 

 
Przygotowała: Sylwia Jabłońska  

 

ORG.0051.448.2019 z dnia 27.12 2019 r. od dnia 27.12 2019 r. do dnia 10.01.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


