
Urząd Miasta Milanówka: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Milanówka 

 

Ogłoszenie nr 510014701-N-2019 z dnia 23-01-2019 r 

 

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: 663421-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, 05-

822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 758 30 61 w. 109, e-mail 

przetargi@milanowek.pl , faks (22)724 80 39.  

Adres strony internetowej (url): www.milanowek.pl   

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Milanówka  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.34.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:  
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji oświetlenia ulicznego na 

terenie miasta Milanówka. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na konserwacji i 

naprawie istniejącego systemu oświetlenia ulicznego i drogowego – razem 2770 opraw 

(punktów oświetleniowych), w tym: - istniejące oświetlenie uliczne i drogowe – 2570 opraw; 

- oświetlenie parkowe oraz przy budynkach komunalnych – 200 opraw; - 62 punkty 

pomiarowo – rozliczeniowe. (Cena na konserwację punktów pomiarowo – rozliczeniowych 

ma być wliczona w cenę konserwacji punktów oświetleniowych). 2) Do zakresu przedmiotu 

zamówienia należy: a) wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych 

tj. klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła oraz pozostałych elementów 

oprawy; b) wymiana elementów SON/ tj. zegarów astronomicznych, bezpieczników i 
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wkładek topikowych, główek bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek; c) wymiana 

uszkodzonych elementów linii napowietrznych oświetleniowych, w tym przewodów i 

usuwanie zwarć w liniach oświetleniowych; d) zabezpieczenie uszkodzonych przez osoby 

trzecie urządzeń sieci oświetlenia ulicznego, np. w wyniku kolizji drogowych, wymiana 

całych lamp oświetleniowych, jeżeli zachodzi taka potrzeba; e) malowanie skrzynek 

słupowych, wysięgników i słupów (jeden raz na 2 lata); f) czyszczenie kloszy opraw 

oświetleniowych (raz w roku); g) przegląd elementów sterujących oświetleniem lub ich 

wymiana (raz w roku); h) wykonanie pomiarów przeciwporażeniowych i pomiarów natężenia 

oświetlenia wraz z protokołami (raz w roku); i) wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu 

świetlnego w przypadku wrastania w punkt świetlny(z wywózką i utylizacją); j) bieżąca 

kontrola stanu technicznego elementów sieci oświetlenia dla zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowania oraz stanu sprawności oświetlenia w porze załączania, tj. w godzinach 

wieczornych i nocnych; k) dokonanie odczytów liczników energii elektrycznej w SON z 

ewentualną korektą ustawień zegarów astronomicznych (raz w miesiącu); l) staranne 

prowadzenie rejestru wskazań poszczególnych liczników zużytej energii elektrycznej 

zużytkowanej na oświetlenia uliczne i drogowe na koniec każdego miesiąca i analizowanie 

pod kątem sprawdzenia prawidłowości zużycia energii w odniesieniu do mocy 

zainstalowanych opraw; m) współpraca z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w 

Pruszkowie w zakresie funkcjonowania oświetlenia; n) zatrudnianie do wykonywania 

czynności konserwacji osób posiadających odpowiednie kompetencje (uprawnienia SEP w 

zakresie eksploatacji i dozoru) do nadzorowania i wykonywania usług w zakresie wskazanym 

powyżej.; o) prowadzenie prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób 

trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody; p) utylizacja 

wymienionych elementów sieci oświetleniowej i źródeł światła we własnym zakresie z 

przedstawieniem protokołów utylizacji; q) usuwanie awarii w liniach i oprawach. 3) Wykaz 

punktów pomiarowo-rozliczeniowych stanowi załącznik nr 5 do SWIZ. 4) Wykonawca jest 

zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu umożliwiającą terminową realizację 

przedmiotu zamówienia przez cały czas realizacji zamówienia. 5) Zamawiający nie będzie 

uwzględniał nieprawidłowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności 

personelu (absencja pracownicza) Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie 

naliczał kary zgodnie z zawarta Umową. 6) Personel Wykonawcy skierowany do realizacji 

zamówienia musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy. W 

przypadku niespełnienia powyższego warunku przez Wykonawcę, Zamawiający będzie 

naliczał kary umowne za każdy dzień niespełnienia powyższego warunku. 2. Zamawiający 

przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), dalej 

jako ,,KP’’ lub ,,Kodeks pracy’’, o których mowa w art. 29 ust. 3a ww. ustawy. Zamawiający 

wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp: osoby skierowane do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie czynności 

związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń 

oświetlenia ulicznego. Jeżeli wykonywanie tych czynności będzie w przypadku danego 

wykonawcy polegało na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy na cały 

okres realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy 

przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt. 3 i przedstawi do wglądu 

Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o 

którym mowa w pkt. 2 tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę 



pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego (np. zanonimizowaną kopię 

umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.). 4. Wykonawca zobowiązuje się, iż 

ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów KP. 5. Oświadczenie własne Wykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane przez 

Zamawiającego powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega 

sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku, o którym mowa w pkt 2 może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli 

poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde 

wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 3, 

potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 2. 

Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt. 3 nastąpi w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 7. Wykonawca będzie składał u 

Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, 

sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące czynności wykonywanych przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i potwierdzające spełnienie warunków, o 

których mowa w pkt. 2. 8. W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w 

zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w pkt. 2, bądź Wykonawca nie przedstawi 

dokumentów o których mowa w pkt. 3 lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają 

postawionego warunku o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający naliczy kary umowne, których 

wysokość została określona w „Projekcie umowy”. 9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca 

zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w 

rozumieniu KP oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów 

umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie 

odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca 

odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców. 10. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o 

pracę pracowników w określonym charakterze, 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.  

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1 

 

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  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2019  



IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 201 366.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: BUDWEX Mieczysław Wasilewski  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Truskaw, ul. 3-go Maja 89  

Kod pocztowy: 05-080  

Miejscowość: Izabelin  

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 260 269.20  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 260 269.20  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268 246.20  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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   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.0051.26.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. do dnia 29 stycznia 2019 r. 


