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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Milanówka
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45
Miejscowość: Milanówek
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Jabłońska
E-mail: przetargi@milanowek.pl 
Tel.:  +48 227583061
Faks:  +48 227558120
Adresy internetowe:
Główny adres: www.milanowek.pl

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Milanówek
Numer referencyjny: ZP.271.4.3.OŚZ.2020.JS

II.1.2) Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Milanówek

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 333 333.34 PLN

II.2) Opis

mailto:przetargi@milanowek.pl
www.milanowek.pl
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
woj. mazowieckie, Milanówek

II.2.4) Opis zamówienia:
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:
- niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (wraz z popiołem)
- papieru i tektury;
- tworzyw sztucznych;
- metali;
- szkła bezbarwnego i kolorowego;
- opakowań wielomateriałowych;
- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (z 
wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczów);
- przeterminowanych leków;
- chemikaliów;
- zużytych baterii i akumulatorów;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
- zużytych opon.
5) Pełen zakres usług oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi 
wykonania usługi przedstawiony jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 
do Umowy z Wykonawcą.
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 15 550 osób (stan na dzień 19.10.2020 r.).
8) Długość dróg na terenie miasta Milanówka wynosi ok. 104 km. Zamawiający informuje, że istnieją pasy 
drogowe, których szerokość wynosi około 3 m i Wykonawca będzie musiał dostosować używany sprzęt do 
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warunków technicznych występujących w terenie, aby rzetelnie wykonać przedmiotową usługę. Powierzchnia 
miasta Milanówka wynosi 13,40 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) Wymagania dotyczące stosunku pracy zostały określone w umowie z Wykonawcą.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom emisji spalin „śmieciarek” / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów / Waga: 10
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 ograniczona

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

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: 2020/S 239-591746

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:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 
gminy Milanówek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/12/2020

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591746-2020:TEXT:PL:HTML
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKO-HETMAN Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 38
Miejscowość: Nadarzyn
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-830
Państwo: Polska
E-mail: biuro@eko-hetman.pl 
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 328 420.00 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w 
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- nie dotyczy, w dniu 8.12.2020 r. opublikowano w DUUE oraz na stronie Zamawiającego ogłoszenie o 
dobrowolnej przejrzystości ex ante .

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:biuro@eko-hetman.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/
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