Ogłoszenie nr 500174176-N-2019 z dnia 02-01-2019 r.
Urząd Miasta Milanówka: Wywozie wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z
terenu miasta oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku. część nr 1:
Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych. część nr 2:
Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej.
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: 650000-N-2018
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 , ul. ul. Kościuszki 45,
05822 Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail
przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.
Adres strony internetowej (url): https://milanowek.pl/bip/menu-przedmiotowe/zamowieniapubliczne-nowe/powyzej-30-000-eur/11512-zp-271-32-tom-2018-wywoz-wody-po-opadachatmosferycznych-i-wod-roztopowych-z-terenu-miasta-oraz-biezace-utrzymanie-urzadzenodwadniajacych-w-milanowku
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wywozie wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz bieżące
utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku. część nr 1: Wypompowanie i wywóz
wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych. część nr 2: Bieżące utrzymanie
infrastruktury odwodnieniowej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.32 .TOM.2018
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:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na: Wywozie wody po opadach
atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta oraz bieżące utrzymanie urządzeń
odwadniających w Milanówku: - część nr 1: Wypompowanie i wywóz wody po opadach

atmosferycznych i wód roztopowych W ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie
wypompowania i wywozu wód po opadach atmosferycznych i roztopowych ze studni
chłonnych, zbiorników retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc
zagrożonych zalewaniem Wykonawca będzie zobowiązany do: a) wypompowania wody po
każdym opadzie deszczu z terenu ulic miasta Milanówka, samochodami asenizacyjnymi
przystosowanymi do wypompowania wód opadowych ze studni chłonnych, zbiorników
retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc zagrożonych zalewaniem
zgłoszonych przez Zamawiającego; b) wypompowania wody roztopowej z terenu ulic miasta
Milanówka, samochodami asenizacyjnymi przystosowanymi do wypompowania wód ze
studni chłonnych, zbiorników retencyjnych, wpustów deszczowych, rozlewisk, kałuż i miejsc
zagrożonych zalewaniem zgłoszonych przez Zamawiającego; c) wywozu wypompowanej
wody samochodami asenizacyjnymi z terenu miasta Milanówka do kanalizacji deszczowej w
ul. Ludnej. Studnie rewizyjne do spuszczania wody opadowej i roztopowej będą wskazane
Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy; Wykonawca tą część
przedmiotu umowy wykona niezwłocznie po zaistnieniu potrzeby na podstawie zgłoszenia
(telefonicznego, e-mail, fax) Zamawiającego, co zostanie niezwłocznie potwierdzone przez
Wykonawcę zwrotnie pocztą elektroniczną, a w przypadku gwałtownych opadów
Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy bez powiadomienia przez
Zamawiającego jest utrzymywanie się lustra wody na powierzchni pasa drogowego
stanowiącego zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego oraz zagrożenia wynikające z ilości
wód opadowych i roztopowych dla mienia mieszkańców na terenie Milanówka. Przez
gwałtowne i intensywne opady atmosferyczne oraz roztopy Zamawiający przyjmuje
ostrzeżenie
meteorologiczne
ogłoszone
na
stronie
internetowej
http://www.pogodynka.pl/ostrzeżenia zgodnie z którym stopień zagrożenia wynosi od 1 do 3.
(W tym miejscu tabela zawarta w SIWZ oraz OPZ). - część nr 2: Bieżące utrzymanie
infrastruktury odwodnieniowej W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie
bieżącego utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej Wykonawca zobowiązany będzie do: a)
wykonania czyszczenia: - wpustów deszczowych, - studni chłonnych, - studni osadnikowych,
- rurociągów, - separatora substancji ropopochodnych, b) wykonania przeglądu separatora
substancji ropopochodnych, 2) Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest: a) w
„Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; b) na „Mapie miasta
Milanówka z zaznaczonymi na niej studniami i wpustami” stanowiącej załącznik nr 6 do
SIWZ;
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2
Dodatkowe kody CPV: 90642000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Wypompowanie i wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 344445.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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-TRANS ADAM CHAŁA
Email wykonawcy: elzbietachala@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Przesmyk 31
Kod pocztowy: 05-825
Miejscowość: Kałęczyn
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 372000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 372000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 372000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Bieżące utrzymanie infrastruktury odwodnieniowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na cześć nr 2 - Bieżące utrzymanie infrastruktury
odwodnieniowej z powodu braku ofert na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
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 na podstawie art. 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.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

Nr kanc. ORG.0051.1.2019 od dnia 3 stycznia 2019 r. do dnia 11 stycznia 2019 r.

