
 
 

 

URZĄD MIASTA MILANÓWKA  
 

Nr 0051/311/14 od 08.12.2014 roku do 13.12.2014  roku (5dni) 
 

                                                                                                                                         

                                                                                                                            Milanówek, dnia  08.12.2014r. 

 

 
TOM.271.1.24.2014         
 
 
 
 
                                 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/26/OŚZ/14  
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 
11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta 
Milanówka” 

 

 
ZAWIADOMIENIE 

                                      o ponownym wyborze oferty  
 
 
 
działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania.  

 
 
W postępowaniu udział wzięły 2 firmy: 

 
Oferta nr 1 firmy:     
       

Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew  
Petroniusz Frejlich  
ul. Ludna 7B  
05-822 Milanówek 

 
 
Oferta nr 2 firmy: 
 
 

Zakład Usług Wielobranżowych  
Jolanta Generalczyk  
ul. Wiejska 13 
05-805 Otrębusy 

 
W związku ze złożeniem w dniu 06.11.2014r przez Wykonawcę Zakład Usług Wielobranżowych  Jolanta 
Generalczyk, ul. Wiejska 13 05-805 Otrębusy informacji o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp 
czynności oraz o zaniechaniu czynności do których Zamawiający był zobowiązany na podstawie 
przepisów ustawy, Zamawiający w dniu 17.11.2014r unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty i 



 

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45 
tel.: +22 758 30 61, faks: +22 755 81 20 

e-mail: miasto@milanowek.pl 
 

przeprowadził ponowne badanie i ocenę złożonych w postepowaniu ofert w zakresie przedłożonych 
dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów.  
 
W wyniku powtórzonych czynności badania i oceny ofert Zamawiający dokonał oceny oferty na 
podstawie kryteriów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
Wykluczono z postępowania Wykonawcę Zakład Usług Wielobranżowych Jolanta Generalczyk art. 
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych „Z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się również wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu” 

 
Wykonawca złożył „Wykaz wykonanych usług” w którym przedstawił wykonane zamówienia związane z 
pielęgnacją zieleni miejskiej. Na potwierdzenie należytego wykonania Wykonawca przedstawił 
poświadczenie w formie referencji wydanych przez Zamawiającego na rzecz którego przedmiotowe prace 
były wykonane.  
W wykazie w rubryce zakres zamówienia Wykonawca podał, iż jedną z umów objęte były również inne 
prace nie tylko związane z pielęgnacją zieleni.   
Z treści przedłożonego poświadczenia wynika, iż podana wartość obejmowała cały zakres zamówienia.  
  
 Zamawiający w SIWZ wskazał, iż Wykonawca zgłaszający się do udziału  
w postępowaniu powinien wykazać, że wykonał lub wykonuje co najmniej 3 usługi (zamówienia) 
związane z pielęgnacją zieleni miejskiej i każda trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 
miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł każda. 

W złożonym na wezwanie wyjaśnieniu Wykonawca przedstawił wartość umowy dot. konserwacji 
terenów zielonych. Z treści przedstawionego dokumentu wynika, iż wartość ta jest niższa niż wartość 
wymagana przez Zamawiającego.  Wykonawca zsumował wartość tej umowy z wartością innej umowy 
zrealizowanej dla tego samego Zamawiającego w tym samym roku kalendarzowym. Suma dwóch 
zamówień daje wartość jaką wymagał Zamawiający. Jednak Zamawiający nie może uznać 
przedstawionego wyjaśnienia jako potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, gdyż w 
SIWZ zostało określone, że każde zamówienie musi być o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł. 

Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie mógł być wezwany do 
uzupełnienia wykazu wykonanych usług, gdyż brak jest przesłanek do zastosowania art. 26 ust. 2 pkt 3 
ustawy, ponieważ Wykonawca złożył wymagany dokument i  nie zawierał on błędów.  

W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził posiadania wiedzy i doświadczenia w 
zakresie wymaganym przez Zamawiającego, a tym samym nie potwierdził spełniania warunku udziału w 
postępowaniu co skutkuje  wykluczeniem Wykonawcy z przedmiotowego postępowania  zgodnie z art. 
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
 

 Odrzucono z postępowania ofertę nr 2 Wykonawcy pani Jolanta Generalczyk Zakład Usług 
Wielobranżowych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”  

Wykonawca został wykluczony z prowadzonego postępowania, gdyż nie spełniał warunku udziału jakim 
było posiadanie wiedzy i doświadczenia w stopniu wymaganym przez Zamawiającego określonym w 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a tym samym oferta Wykonawcy 
została odrzucona zgodnie z treścią ustawy Pzp. 
 
 
1 oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Numer 

oferty 

Liczba pkt. w kryterium cena Razem pkt. 

1 100,00 pkt 100,00 pkt 

2 Wykluczona Wykluczona  
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Zamawiający na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert za najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 2 
firmy: 
 
 
 
 

Urządzanie, Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew  
Petroniusz Frejlich 

ul. Ludna 7B  
05-822 Milanówek 

 
 
 
 
Umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta na podstawie art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wyłonionym Wykonawcą po 13 grudnia 2014 roku. 
 
 
 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach 
prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
 
 
 
 
 

                z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
                   Zastępca Burmistrza Miasta  

                     /-/ 
                     Michał Stępień 

 
 

                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 0051/311/14 od 08.12.2014 roku do 13.12.2014  roku (5dni) 
 
Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


