
 
 

 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

 
 

                                                                                                                        Milanówek, dnia 25.09.2013r. 
 

TOM.271.2.23.2013                          

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  

              nieograniczonego ZP.271/25/OSZ/ 13 na  „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie    

                miasta Milanówka” 

 
 
Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
 Zamawiający dokonał częściowej zmiany zapisów dotyczących pkt. 3 SIWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia” poprzez uzupełnienie: 
 
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pielęgnacją pomników przyrody 
znajdujących się na terenie miasta Milanówka. 
Zakres prac będzie polegał na: 
_ wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych; 
_ zakładaniu wiązań elastycznych wraz z materiałem; 
_ wywozie i utylizacji urobku podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych przy 
pomnikach przyrody; 
_ wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych drzew 
 
Pielęgnacją zostanie objętych 263 drzew – pomników, takich jak: dęby szypułkowe, 
lipy drobnolistne i szerokolistne, morwa biała, topole białe i topola włoska, klon 
jawor, klony pospolite, sosny zwyczajne, grusze polne, wierzby, tulipanowiec 
amerykański, modrzew europejski, kasztanowce, dęby czerwone. 
 
Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia załącza ekspertyzę dendrologiczną drzew – 
pomników przyrody na terenie Milanówka wraz z zestawieniem opracowania w formie tabeli 
exel wykonaną dla Urzędu przez firmę Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o. – załącznik nr 12 

 
Zamawiający podał wykaz pomników zawierający lokalizację, gatunek drzewa, wysokość, 
średnicę korony oraz obwód pnia oraz zestawienie wymaganych prac pielęgnacyjnych. – 
załącznik nr 1 - poprawiony 
 

Zamawiający określił szacunkowe ilości przewidywanych do wykonania prac – 
załącznik nr 2 - poprawiony 
 
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji (rękojmi) na wykonane prace tj. cięcia 
pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne, montaż wiązań elastycznych, wykonanie nowych 
nasadzeń drzew wraz z montażem pali i z wiązaniem. Wywozie i utylizacji urobku podczas 
prowadzenia prac pielęgnacyjnych licząc od dnia odbioru wykonania tych prac. 
 
Pozostałe zapisy w powyższym punkcie pozostają bez zmian. 
 
 
Ponadto Zamawiający dokonał zmiany warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
potencjału technicznego oraz personelu wskazując minimalne wymagania jakie ma spełnić 
Wykonawca składając ofertę. 
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W wykazie należy uwzględnić sprzęt umożliwiający wykonanie zamówienia zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, w ilościach gwarantujących sprawne i terminowe 
wykonanie zamówienia zgodnie z przepisami prawa w tym z przepisami bhp, w szczególności: 
a) pilarki spalinowe - 5 szt., 
b) uprzęże alpinistyczne, umożliwiające prace w koronie drzewa metodą 
     alpinistyczną- 2 kpl., 
c) rębak do gałęzi - 1 szt., 
d) samochód dostawczy do 3,5 t - 1 szt. 
 
oraz osobami: 
 
a. co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do kierowania pracami 
konserwatorskimi lub restauratorskimi przy parkach zabytkowych zgodnie z § 23 ust.1 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 
2011r. Nr 165, poz.987); 
 
lub 
b. co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do nadzorowania robót 
ogrodniczych, która ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni organizowany przez 
branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz inne organizacje prowadzące kursy i 
szkolenia w zakresie pielęgnacji zieleni; 
 
oraz 
c. co najmniej jednego pilarza z ukończonym kursem II stopnia do pielęgnacji drzew ozdobnych    
    (przeszkolonego z zakresu użytkowania pilarek do drzew); 
d. co najmniej dwóch pilarzy posiadających uprawnienia do obsługi pilarki spalinowej zgodnie z   
    Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i     
     higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; 
e. min. 1 osobą/kierowca posiadający wymagane dokumenty stwierdzające uprawnienia do   
    kierowania pojazdami silnikowymi,  
f. min 2 osoby posiadające uprawnienia (certyfikaty, szkolenia) do prowadzenia prac na 
wysokościach. 
 
 
Zmianie uległ również druk formularza oferty, poprzez wykreślenie cen jednostkowych za 
wykonane prace przy 1 szt. drzewa. 
 
 
 W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp 
przedłuża termin składania ofert, wyznaczając go na dzień 2 października 2013 roku, godzina 
pozostaje bez zmian. 
 
W związku z dokonaną zmianą terminu składania ofert, wpłaty wadium należy dokonać przed 
upływem terminu składania ofert tj. do dnia 2.10.2013 roku do godziny 1215 . 
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2013r o godz. 1230 

 
Miejsce składania ofert jak i otwarcia pozostaje bez zmian. 
 
 
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na 
podstawie art.38 ust.4a ust. 1 w związku z art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                                      -/-                                       
                                                                                                                                      Jerzy Wysocki 
 


