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Ogłoszenie nr 510409149-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka: ZAMÓWIENIE NA USŁUGI PODOBNE DO
ZAMÓWIENIA: Zimowe i pozimowe oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka
oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe:
11. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w
Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? • Administratorem
Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st.
Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i
zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres:
iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z
konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. • Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli
zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? • Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. co najmniej przez okres
2 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym, zostały pozyskane w związku z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z klasyfikacją
archiwalną B-5). Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto
może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a)
podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: •
podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; b) organy
publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów
prawa; c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? • Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu
do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia)
danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane; • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła
Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy
przetwarzania; • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być
usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia
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przetwarzania danych osobowych; 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy
łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną
sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji,
w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie
danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem
przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje
Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka, Krajowy numer identyfikacyjny
15259663000360, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 44 38 406, e-mail bialoleka.zp@um.warszawa.pl, faks 22 32 54 166.
Adres strony internetowej (url): https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet;
www.bialoleka.waw.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet; www.bialoleka.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI PODOBNE DO ZAMÓWIENIA: Zimowe i pozimowe
oczyszczanie ulic gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-II-WZP-271.64.2020.MLU/WR-u
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:
Zakres i rodzaj prac obejmuje: 1. płużenie - zgarnięcie śniegu, zabieg powodujący przejezdność
dróg, w warunkach opadu śniegu powyżej 5 cm. Odpłużanie pługiem pasa szerokości 2,5 m, 2.
sypanie mieszanką chlorku sodu: w ilości 20 do 30 g na 1m2 jako zabieg przeciwdziałający
powstawaniu śliskości na jezdniach oraz w warunkach wystąpienia gołoledzi, 3. posypywanie
ulic piaskiem, 4. zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
chodników, 5. całodobowej łączności, 6. zapewnienie nadzoru nad właściwym wykonaniem
objętych umową zadań, 7. zapewnienie odpowiedniej ilości ludzi i sprzętu niezbędnych do
wykonania umowy oraz zapewnienie rozpoczęcia odśnieżania w przedziale czasowym 60 minut
(czas reakcji minimalny) do 120 minut (czas reakcji maksymalny), po uzyskaniu zlecenia, 8.
zakończenie prac zleconych w ciągu 5 godzin, 9. obserwację zjawisk atmosferycznych i
uzyskiwanie we własnym zakresie prognoz atmosferycznych i przekazywanie tych informacji do
Zamawiającego, 10. obserwację stanu powierzonych nawierzchni ulic, wnioskowanie o
uruchomienie poszczególnych działań, 11. prowadzenie prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym, 13. oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do prac objętych niniejszą
umową zgodnie z wymogami prawa. 14. zapewnienie wskazanej przez Zamawiającego ilości
sprzętu w tym pojazdów typu pługosolarki, tak aby móc prowadzić zimowe oczyszczanie ulic na
obszarze terenu gminy objętego przetargiem. Stosowany do zimowego oczyszczania ulic sprzęt
nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni odśnieżanych obiektów oraz nie powinien
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stwarzać zagrożenia dla użytkowników. W przypadku awarii sprzętu jego wymiana winna zostać
dokonana w taki sposób aby przerwa w utrzymaniu zimowym oczyszczaniu ulic nie była dłuższa
niż 60 minut od stwierdzenia awarii. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii
pojazdu – pługosolarki przedmiot negocjacji (w przedziale od 30 minut do 60 minut).
Szczegółowe informacje znajdują się we wzorze umowy 2.2. Wymagania związane z realizacją
zamówienia Wobec przyjęcia przez Zamawiającego w przetargu zastosowania art. 29 ust. 3a
ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli społecznej. Wykonawca przez cały okres
wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę,
osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem niżej wymienionych czynności w trakcie
realizacji przedmiotu umowy: prace polegające na odśnieżaniu chodników. Powyższy warunek
zostanie spełniony poprzez skierowanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności podczas realizacji zamówienia nowo zatrudnionych lub wyznaczenie
do realizacji zamówienia osób już zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w
pełnym wymiarze czasu pracy (pod pojęciem zatrudnionych należy rozumieć nowo
zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych pracowników) w rozumieniu
Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.). Szczegółowe informacje znajdują się we
wzorze umowy 2.3. Ubezpieczenie Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania
umowy Wykonawca posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
związanej z przedmiotem zamówienia na czas realizacji przedmiotu umowy i na kwotę nie
mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia wskazana w umowie. Ubezpieczenie to musi
obejmować również działania podwykonawców. W przypadku nie objęcia polisą
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej całego okresu trwania zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w
określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej umowy
ubezpieczeniowej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90610000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 742687.88
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
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0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
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: PARTNER Dariusz Apelski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Płytowa
Kod pocztowy: 03-046
Miejscowość: Warszawa
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 802102.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 802102.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 802102.91
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 z wolej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 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.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) postępowanie będzie polegało na udzieleniu
w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego w trybie przetargu
nieograniczonego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia uzupełniającego,
stanowiącego nie więcej niż 100 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie podstawowe przeprowadzono w
trybie przetargu nieograniczonego z aukcją elektroniczną Nr sprawy UD-II-WZP271.73.2019.ZDY. MLU/PNzAU-u i zostało ono udzielone Dariusz Apelski prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą " PARTNER” Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie
(03-046), przy ul. Płytowej 1. Pielęgnacja Zimowym i pozimowym oczyszczaniu ulic
gminnych, na terenie Dzielnicy Białołęka oraz zbieranie pozbywanie się błota, śniegu, lodu i
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innych zanieczyszczeń z chodników. – 100 % wartości zamówienia podstawowego będzie
polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było
przewidziane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego
i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego. Zakres prac uzupełniających zawiera
ten sam rodzaj zamówień i jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego. Usługi
uzupełniające mają jednakowe numery CPV jak usługi w zakresie podstawowego. Na ww.
usługi są zabezpieczone środki w Budżecie Dzielnicy. Termin realizacji: od dnia 01.01.2021r.
do dnia 30.04.2021 r.
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