
Nr 0051/396/2015 od dnia 22.12.2015r do 28.12.2015r  

 

Milanówek: Zamówienie uzupełniające do umowy nr 272/394/OŚZ/13  

z dnia 19 grudnia 2013r.na Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Milanówek 

Numer ogłoszenia: 350492 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w. 109, 

faks 022 7248039 , strona internetowa www.milanowek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do umowy nr 272/394/OŚZ/13 z dnia 19 

grudnia 2013r.na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia 

uzupełniającego polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych 

położonych na terenie Gminy Milanówek. Zakres zamówienia obejmuje: - odbiór odpadów komunalnych zmieszanych  

i posegregowanych bezpośrednio od właścicieli i użytkowników nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek,  

z wyłączeniem nieruchomości lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarczą; - odbiór odpadów komunalnych, 

nie wytwarzanych systematycznie, z punktów selektywnego zbierania odpadów; - odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, oraz odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów; - odbiór 

odpadów komunalnych posegregowanych z Urzędu Miasta Milanówka oraz Straży Miejskiej; - odbiór odpadów budowlanych 

wytworzonych podczas prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez właścicieli nieruchomości lub użytkowników we 

własnym zakresie, na zgłoszenia Zamawiającego; - transport do miejsc sortowania i przetwarzania odpadów celem ich dalszego 

zagospodarowania; - systematyczne dostarczanie i uzupełnianie oznakowanych worków na odpady - prowadzenie bieżącej 

sprawozdawczości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy. 
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SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

• 1. Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych.  

• 2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Zamawiajacy podjął decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp Wykonawcy, 

który obecnie świadczy usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych ponieważ nadal jest prowadzona 

procedura na wyłonienie Wykonawcy na świadczenie przedmiotowych usług na lata następne. Usługi odbioru  

i zagospodarowania odpadów muszą być realizowane w sposób ciągły i Gmina jest zobowiązana zapewnić odbiór odpadów  

od mieszkańców. Udzielenie zamówienia uzupełniającego było przewidziane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i w SIWZ  

w podstawowym postępowaniu, które było przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego i nie przekracza 

przewidzianej wartości. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

• EKO-HETMAN Sp. z o.o., ul. Turystyczna 50, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.  

 

   Burmistrz Miasta Milanówka  

                                  /-/ 

        Wiesława Kwiatkowska  

 

 

 

 

 

 

 


