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POLECENIE WYKONANIA 

NR W/272/23/OŚZ/23/21 

 

Burmistrz Miasta Milanówka poleca wykonać w okresie od dnia 04.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r. prace na rzecz Urzędu Miasta Milanówka, związane z bieżącym 

utrzymaniem i konserwacją koszy ulicznych, ławek parkowych i stojaków rowerowych 

na terenie Miasta Milanówka.  

 

W zakres prac wchodzi: 

1. Wykonywanie systematycznych kontroli urządzeń poprzez pełnienie stałego 

nadzoru i sprawdzanie stanu technicznego koszy ulicznych, ławek parkowych i 

stojaków rowerowych w dni robocze, nie rzadziej niż raz w tygodniu; kontrola 

obejmuje sprawdzenie ogólnego stanu urządzeń, a w szczególności stanu 

czystości, uszkodzeń powstałych w wyniku wandalizmu lub warunków 

pogodowych (np. pęknięte lub brakujące elementy, obluzowane zamocowania 

elementów, stabilność urządzeń); kontrola udokumentowana zostanie 

protokołem z kontroli przez oględziny; w razie stwierdzenia niebezpiecznego 

uszkodzenia należy tymczasowo zabezpieczyć urządzenie przed 

użytkowaniem i zgłosić to Polecającemu.  

2. Prowadzenie konserwacji, w szczególności: 

a. raz w roku w terminie wskazanym pisemnie przez Polecającego,  

przeprowadzenie niezbędnych prac naprawczych, przygotowujących ławki 

parkowe oraz stojaki rowerowe do sezonu polegających m.in. na: 

 przetarciu i pomalowaniu powierzchni drewnianych impregnatem i 

pomalowanie elementów metalowych z zachowaniem istniejącej 

kolorystyki, przy użyciu podkładów i farb dopuszczonych do stosowania, 

 odmalowaniu elementów drewnianych kolorowymi środkami ochronnymi 

do drewna, 

 odmalowaniu elementów drewnianych farbami akrylowymi, 

 odmalowaniu elementów stalowych farbą wierzchnią krycia o zwiększonej 

odporności na ścieranie, 

 umyciu pozostałych elementów wyposażenia, 

b. prowadzenie niezbędnych prac naprawczych koszy ulicznych polegających 

m.in. na: 



 przetarciu i pomalowaniu powierzchni drewnianych impregnatem i 

pomalowanie elementów metalowych z zachowaniem istniejącej 

kolorystyki, przy użyciu podkładów i farb dopuszczonych do stosowania, 

 odmalowaniu elementów drewnianych kolorowymi środkami ochronnymi 

do drewna, 

 odmalowaniu elementów drewnianych farbami akrylowymi, 

 odmalowaniu elementów stalowych farbą wierzchnią krycia o zwiększonej 

odporności na ścieranie. 

3. Bieżące utrzymanie, w szczególności: 

a. wykonywanie drobnych czynności i napraw niewymagających zakupu części 

zamiennych tj.:  

 zamocowanie poluzowanych desek, 

 dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub, nakrętek, 

 demontaż zniszczonych elementów, 

 usuwanie drzazg i zadziorów z elementów drewnianych, 

b. dokonywanie bieżących napraw,  

c. usuwanie graffiti  

d. wymiana (demontaż i montaż) zużytych lub zniszczonych pojedynczych 

urządzeń  

e. naprawy oraz pozostałe czynności dokonywane będą na podstawie 

stwierdzenia usterek podczas przeprowadzanych kontroli urządzeń przez 

Przyjmującego lub na pisemne zgłoszenia Polecającego. 

f. w razie stwierdzenia niebezpiecznego uszkodzenia, tymczasowe 

zabezpieczenie urządzenia taśmą przed użytkowaniem oraz zamieszczenie 

informacji o uszkodzeniu urządzenia. 

4. Utrzymanie porządku i czystości wokół ławek i stojaków rowerowych, w tym 

w szczególności: 

a. zbieranie odpadów typu papier, szkło, niedopałki papierosów, odchody 

zwierzęce etc. z trawników, nawierzchni piaszczystej, powierzchni pokrytych 

roślinnością (drzewa, krzewy, byliny) oraz z nawierzchni utwardzonych z 

przekazaniem zebranych zanieczyszczeń do utylizacji.  

b. utrzymanie w czystości: 

 siedzisk, ławek – mycie w miarę potrzeb z wszelkich nieczystości, w tym z 

ptasich odchodów, 

 stojaków rowerowych - mycie w miarę potrzeb z wszelkich nieczystości, 

 koszy ulicznych - mycie w miarę potrzeb z wszelkich nieczystości 

5. Montaż nowych urządzeń (koszy, ławek i stojaków rowerowych), zakupionych 

przez Polecającego, w tym: 

a. montaż koszy ulicznych wraz z zainstalowaniem/zabetonowaniem stojaków 

lub demontaż koszy ulicznych 

b. zamontowanie ławek parkowych obejmować będzie zamontowanie ich na 

istniejącym terenie utwardzonym lub nieutwardzonym bądź zamontowanie 

ławek parkowych z wykonaniem zatok pod ławki z płyt chodnikowych 

lub kostki wraz z krawężnikami; 



c. montaż stojaków rowerowych wraz z zainstalowaniem/zabetonowaniem; 

Prace będą wykonywane w terminie wskazanym pisemnie przez z określeniem 

lokalizacji. 

Zakup wszelkiego materiału niezbędnego do wykonania montażu urządzeń jak 

również transport urządzeń do zamontowania leży po stronie Przyjmującego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wyżej wymienione prace przysługuje w wysokości 

2 949,98 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy 

złotych i dziewięćdziesiąt  osiem groszy) miesięcznie. 

Całkowity koszt ogółem nie przekroczy kwoty 35 399,76 zł brutto (słownie: 

trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt 

sześć groszy).  

Wynagrodzenie miesięczne płatne będzie na podstawie złożonej noty obciążeniowej, 

w terminie 7 dni od daty złożenia noty, w oparciu o protokół odbioru, określający 

zakres wykonanych prac w danym miesiącu. 

Zakres wykonywanych prac będzie podlegał kontroli przez Referat Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Zielenią. 

 

Przez podpisanie niniejszego polecenia wykonania Przyjmujący wyraża zgodę i nie 

wnosi zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez publikację 

zawartego z nim  Polecenia wykonania, wraz z jego numerem, nazwą i adresem, 

przedmiotem zamówienia, datą zawarcia, łączną wartością,  w publicznym rejestrze 

umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w 

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 10 maja 

2018 r.  o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i jest 

zobowiązana do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem zasad 

określonych w powołanej ustawie. 
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