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Ogłoszenie nr 510099905-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie: „Koszenie traw i chwastów oraz
zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Warszawie, na terenie Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno, Obwodu
Drogowego w Warce” – nr postępowania 072/19 

  
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: 539189-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny
13305749000000, ul. ul. Mazowiecka  14, 00-048  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 22 244 90 00, e-mail przetargi@mzdw.pl, faks 22 244 90 13. 
Adres strony internetowej (url): https://mzdw.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na terenie Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce” – nr postępowania 072/19

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
072/19

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: 

1) Koszenie traw i chwastów oraz zbieranie śmieci na drogach wojewódzkich administrowanych
przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, na terenie Rejonu Drogowego
Otwock-Piaseczno, Obwodu Drogowego w Warce. 2) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia
znajduje się w Specyfikacjach Technicznych (Części IV SIWZ) oraz w kosztorysie ofertowym
(Część V SIWZ). 3) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza
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rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4) Zamawiający
stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa
poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia: - wykonanie koszenia traw i chwastów oraz zbieranie śmieci 5) Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa
powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych,
o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopie umów powinny zostać
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez
Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wskazanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony
jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o
których mowa powyżej. 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 77312000-0

 
Dodatkowe kody CPV: 77314100-5, 90511300-5

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: 14/05/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
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Wartość bez VAT 307866.90 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
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: 
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: Józef Matysek Zakład Usług Leśnych Skup Odpadów Foliowych 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Smardzew 12 
Kod pocztowy: 26-807 
Miejscowość: Radzanów 
Kraj/woj.: Polska 
 
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 261204.72 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261204.72 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 423647.76 
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   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. 


