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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410099-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Milanówek: Usługi związane z odpadami
2021/S 154-410099

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Milanówka
Krajowy numer identyfikacyjny: 013269150
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 45
Miejscowość: Milanówek
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Kod pocztowy: 05-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Sierpińska
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 położonychna terenie 
gminy Milanówek

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, 
które są zamieszkałe z obszaru gminy Milanówek.1. 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 
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których znajdują się również lokale zamieszkałe.2. 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.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 237 878.02 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Milanówek

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Przedmiot zamówienia i obowiązki wykonawcy1) 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.* tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe (zmieszane odpady opakowaniowe).5) Pełen zakres usług oraz szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania usługi przedstawiony jest w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, dalej w treści jako:,,SOPZ’’ 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) 
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują czynności 
bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, 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 wykonywaniem obsługi pojazdów do odbioru odpadów 
Dz.U./S S13313/07/2021354731-2021-PL4 / 6komunalnych, przy czym pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje 
wykonywania czynności administracyjno-biurowych).8) Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz 
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uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały 
określone Projektowanych postanowieniach umowy z zastrzeżeniem, że:9) Wykonawca, przed zawarciem 
umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o 
zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę,b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy o pracę zatrudnionych pracowników alboc) inne dokumenty— zawierające informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika.10) Składając Wstępne stanowisko negocjacyjne, dalej w treści jako,,Stanowisko negocjacyjne’’ 
Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie zatrudnienia osób wykonujących pracę, o której mowa w 
ust. 7 przy realizacji niniejszego zamówienia, zawarte w formularzu stanowiska negocjacyjnego, natomiast 
dokumentację potwierdza..

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom emisji spalin „śmieciarek” / Waga: 40 / Waga: 40
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 negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca 

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
W związku z prowadzonym postępowaniem skargowym na orzeczenie KIO należy zabezpieczyć wywóz 
odpadów na czas postępowania koniecznego do przeprowadzenia celem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
04/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 016137494
Adres pocztowy: sekretariat@mzo.pl
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 2 237 878.02 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:
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy albo innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zmówienia oraz poniósł lub może ponieść̨ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zmówienia, w tym na Projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zmówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie określonej w art. 514 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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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:
06/08/2021

11/08/2021 S154
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/

