WO.272.35.2017
Ogłoszenie nr 500051304-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.
Powiat Pruszkowski: Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg
powiatowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego
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: 589288-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Pruszkowski, Krajowy numer identyfikacyjny 013267144, ul. ul. Drzymały 30, 05-800
Pruszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7381400, e-mail
zamowienia.publiczne@powiat.pruszkow.pl, faks 22 7289247.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.pruszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzątanie nawierzchni dróg wraz z usuwaniem odpadów z pasa drogowego dróg powiatowych na
terenie Powiatu Pruszkowskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WO.272.35.2017
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 zamówienia jest: 1) sprzątanie w technologii mechaniczno - ręcznej z zalegającego
piasku i innych zanieczyszczeń (w tym również liści i chwastów) jezdni dróg powiatowych o
nawierzchni twardej wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo - jezdnymi na terenie
Powiatu Pruszkowskiego (wg wykazu nr 1 i nr 2), 2) wykonanie sprzątania odpadów z poboczy i
rowów oraz uporządkowanie jezdni po kolizjach i wypadkach komunikacyjnych, 3) zbieranie, transport
i utylizacja zwłok bezdomnych zwierząt, 4) grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i
wywozem(wywóz pozostałości tego samego dnia po grabieniu), 5) opróżnianie koszy ulicznych i
sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół koszy Zamawiający przewiduje podział realizacji
zadania na etapy. Szczegółowy zakres zamówienia określa zał. A – Specyfikacja techniczna wykonania
prac oraz zał. B i zał. C – wykazy dróg. Każdorazowe rozpoczęcie realizacji etapu zadania musi
nastąpić w ciągu maksymalnie 48 godzin od wystawienia zlecenia przez Zamawiającego, a czas jego
realizacji do 14 dni. Minimalny czas przystąpienia do prac wynosi – 6 godzin. W celu uporządkowania
jezdni po kolizji lub wypadku komunikacyjnym Wykonawca ma obowiązek przystąpić do prac w ciągu
1 godziny od wystawienia zlecenia przez Zamawiającego. 2.5 Przez przystąpienie do prac rozumie się
faktyczne wejście w teren i rozpoczęcie usługi. Przez wystawienie zlecenia rozumie się zgłoszenie
wykonania określonych prac na wskazany w Formularzu ofertowym numer telefonu, faksu lub adres
mailowy. Wystawienie zlecenia w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 – 16:00) nastąpi za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku, gdy zgłoszenie
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(wystawienie zlecenia) będzie miało miejsce po godzinach pracy urzędu, zostanie ono przekazane
Wykonawcy telefonicznie, a następnie potwierdzone w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu
w którym miało miejsce zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 2.6
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego niż 6 godzin czasu przystąpienia do prac, do
porównania złożonych ofert zostanie przyjęty minimalny czas określony w SIWZ, tj. 6 godzin,
natomiast w umowie uwzględniony będzie czas przystąpienia do prac zgodny ze złożoną ofertą. W
przypadku zaoferowania czasu przystąpienia do prac dłuższego niż 48 godzin, oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z
treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga : Zamawiający wymaga, aby wybrany
wykonawca ( lub jego podwykonawca) posiadał wpis do rejestru podmiotów powiatowego lekarza
weterynarii w zakresie działalności polegającej na transporcie ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego kat.1 (UPPZ) i posiadał weterynaryjny numer identyfikacyjny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90610000-6
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: 19/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 254085.00
Waluta złoty
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: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekreteiriat@mzo.pl
Adres pocztowy: ul. Stefana Bryły 6
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
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 180000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 180000
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 180000
Waluta: złoty
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:
umowa do kwoty 180.000,00 zł . Rozliczna na podstawie cen jednostkowych . cena za sprzątnięcie 1
km jezdni 700,00 zł cena za sprzątnięcie 100 m² chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo - jezdnego
70,00 zł cena za sprzątnięcie odpadów z 1 km poboczy oraz rowów 70,00 zł cena za jednorazowe
uporządkowanie jezdni po zdarzeniu komunikacyjnym 150,00 zł cena za 1 szt. zbierania, transportu i
utylizacji zwłok bezdomnych zwierząt 300,00 zł cena za 100 m2 grabienia liści z natychmiastowym
uprzątnięciem i wywozem (wywóz pozostałości tego samego dnia po grabieniu) 70,00 zł cena za 1 szt.
opróżniania koszy ulicznych i sprzątanie (zamiatanie i grabienie) terenu wokół koszy 15,00 zł
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.
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