
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/28/12 od 17.01.2012 roku do 31.01.2012 roku (14dni) 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271/26/GZ/11 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” 

 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  

ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  
 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 15616 – 2012 umieszczonego dnia 17.01.2012 roku 
 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 21.12.2011 roku numer 341447-2011 

 

 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni miejskiej i utrzymaniem 
czystości w miejscach pamięci narodowej na terenie miasta Milanówka.  

 
W zakres usług objętych zamówieniem wchodzą m.in. prace polegające na: koszeniu trawników i 
chwastów; zakładaniu nowych trawników; przycinaniu gałęzi drzew; wycinaniu drzew i zakrzaczeń; 
wykonaniu zabiegów w obrębie korony drzewa ( w tym pomniki przyrody w razie nagłej konieczności) 
tj: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi 
lub urządzeniami technicznymi.; wykonaniu wiązań w koronie lub pniu drzewa; sadzeniu drzew i 
krzewów (potrzebny do tych czynności materiał taki jak: ziemia ogrodnicza, torf, Wykonawca pokrywa 
z własnych środków);  karczowaniu lub frezowaniu pni; przygotowaniu rabat i kwietników do 
obsadzenia; sadzeniu kwiatów jednorocznych i bylin; pieleniu kwietników, skupin krzewów oraz misek 
przy drzewach wraz z przekopaniem i spulchnieniem ziemi; zasilaniu rabat; nawożeniu trawników; 
wykonaniu oprysku chemicznego; przesadzaniu młodych drzew i krzewów; sprzątaniu gałęzi i konarów 
uszkodzonych przez zjawiska atmosferyczne oraz nieznanego sprawcę; strzyżeniu żywopłotów; 
obcinaniu przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów przy krzewach; odmładzaniu krzewów; 
usunięciu odrostów przy drzewach; montażu lub usunięciu pali przy drzewach; wykarczowaniu 

zakrzaczeń; rozłożeniu zrębków; jesiennym grabieniu liści kasztanowca; zdjęciu przykrycia z rabat.  
Podlewaniu roślin jednorocznych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów z częstotliwością zgodną z 
zaleceniami Zamawiającego oraz odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym. 

 
Po każdorazowym wykonaniu koszenia Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego 
zgrabienia i wywiezienia masy zielonej na kompostownię, z którą ma podpisaną umowę. 

 
Prace przy zakładaniu nowych trawników mogą być wykonywane z wymianą określonej warstwy ziemi. 
Potrzebny do tych czynności materiał taki jak: ziemia ogrodnicza, torf, nasiona trawy i nawóz 
Wykonawca pokrywa z własnych środków.  
 
Po przycinaniu i wycinaniu drzew należy każdorazowo rozdrobnić je rębarką oraz na bieżąco uprzątnąć 
i wywieść drewno na teren kompostowni lub wysypiska, z którą Wykonawca ma podpisaną umowę. Na 
polecenie Zamawiającego tak otrzymane zrębki mogą być wykorzystane do zastosowania na rabatach. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego wywożenia zgrabionych liści kasztanowca. Zamawiający nie 
wskazuje miejsca wywozu odpadów zielonych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pozostawienia nie uprzątniętych na bieżąco ściętych gałęzi 
drzew czy krzewów jak również zgrabionych liści. Za nie wykonanie tych prac Zamawiający będzie 
naliczał Wykonawcy kary przewidziane w zawartej umowie. 
 
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie również do utrzymania czystości w 
miejscach pamięci narodowej oraz ustawiania i zapalania zniczy w dni świąteczne zgodnie z 
kalendarzem. 
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Szczegółowy zakres prac, obmiar i przewidywaną krotność wykonania usług przedstawia Tabela 
kosztowa – załącznik nr 2 do SIWZ. 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i transportu zamówionego przez Zamawiającego materiału 
ogrodniczego: sadzonek drzew, krzewów i kwiatów i dostarczenia go do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego.  
Koszty transportu odbioru materiałów do 300 km od granic administracyjnych miasta Milanówka 

ponosi Wykonawca.  

Koszty transportu odbioru materiałów na terenie kraju powyżej 300 km od granic administracyjnych 

miasta Milanówka ponosi Zamawiający. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy za faktycznie 

przejechane kilometry wg stawek ustalonych każdorazowo przed wykonaniem usługi. Zamawiający nie 

będzie pokrywał dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w czasie realizacji usługi 

odbioru i transportu materiału ogrodniczego. 

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu nawozów i  środków ochrony roślin po wcześniejszym 

każdorazowym uzgodnieniu rodzaju i ilości z Zamawiającym i na rachunek Zamawiającego.  

 

Wykonawca zobowiązany jest również do odbioru i transportu zamówionych przez Zamawiającego 

kwiatów i zniczy przeznaczonych do ustawienia w miejscach pamięci narodowej wskazanych przez 

Zamawiającego. Koszt zakupu zniczy i kwiatów będzie ponosił Zamawiający. Koszt odbioru i 

transportu będzie rozliczany tak samo jak przy transporcie materiałów ogrodniczych. 

 

Wszelkie formalności związane z wyłączeniem energii elektrycznej na czas wykonywanych cięć gałęzi 

drzew w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, a które należy zgłosić i uzyskać na nie 

zezwolenie w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków leżą w 

gestii Wykonawcy.  

 
Koszt za zużytą wodę do podlewania roślin ponosi Wykonawca na podstawie indywidualnie zawartej 
umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania wody 
z hydrantów ulicznych  jak również  znajdujących się na terenie gminnym. W przypadku powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o pobieraniu przez Wykonawcę wody z hydrantów należących do 
Gminy obciąży Wykonawcę kosztami zużycia oraz naliczy karę za niedotrzymanie zapisów 
obowiązującej umowy. 

 
Podane ilości i zakresy wykonywanych prac mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od 
potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac pielęgnacyjnych w zakładanej ilości. 
Zwiększenie ilości prac uprawnia Wykonawcę do wynagrodzenia wg stawek określonych w tabeli 
kosztowej w granicach ogólnej wartości umowy. 
 

Wykonawca, który będzie realizował przedmiot umowy zobowiązany jest przedstawić do wglądu 

Zamawiającemu umowę z wysypiskiem śmieci lub kompostownią jeżeli przyjmuje wszystkie odpady. 

 
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą i przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej i uzgodnieniami 
dokonanymi w trakcie realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów 
posiadających odpowiednie atesty, normy branżowe oraz na żądanie Zamawiającego okazania w 
stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z Polska 
Normą. 
 
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do 
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.  
 

Wykonawca realizujący usługi zobowiązany będzie do wyposażenia personelu skierowanego do 
realizacji zamówienia w ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy i przynajmniej z elementami 
odblaskowymi. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu jak również zobowiązany jest do 
dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas realizowania zamówienia.  

Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu 
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich 
sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową. 
 
Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał zamówienia Zamawiający  rozwiąże zawartą umowę 
a Wykonawca będzie wykluczony z następnych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie na podstawie cen jednostkowych za faktycznie 
wykonane usługi. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prac i wydatków niezbędnych do  
wykonania przedmiotu zamówienia.  
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Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac dotyczący pielęgnacji zieleni, a 
także termin wykonania tych prac poprzez zlecenia telefoniczne potwierdzając niezwłocznie zlecenie, 
faksem lub pocztą elektroniczną podpisane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Każde zlecenie i 
wykonanie zawartych w nim prac będzie zakończone protokołem odbioru podpisanym przez obie 
strony. Zamawiający będzie raz w miesiącu wystawiał zbiorcze Polecenie wykonania zgodnie z 
podpisanymi protokołami, które będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace.  
 
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji (rękojmi) na wykonane prace zakładania trawników, 
sadzenie drzew i krzewów, sadzenia kwiatów jednorocznych i dwuletnich,  bylin, przesadzanie drzew i 
krzewów, wykonanie wiązań w koronie lub pniu drzewa licząc od dnia odbioru wykonania tych prac. 
 
Jeżeli materiał roślinny zasadzony przez Wykonawcę nie zachowa swojej żywotności przez okres 12 
miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany i posadzenia na swój koszt w terminie 3 
miesięcy, lub ponownego okresu wegetacyjnego. 

 
CPV  77211400-6  Usługi wycinania drzew 

 77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew 
 77211600-8 Sadzenie drzew 
 77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 
 77300000-3 Usługi ogrodnicze 
 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
 77312000-0 Usługi usuwania chwastów 
77314100-5 Usługi w zakresie trawników 
77342000-9 Przycinanie żywopłotów 
90524300-9 Usługi usuwania odpadów biologicznych 
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich i  

                                     wiejskich 
 

   Kategoria usług  
                           16 Usługi w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu  
                                         nieczystości; usługi sanitarne i podobne 

                                      27 Inne usługi 

 
Zamówienia udzielono: w dniu 17.01.2012 roku  

 

 

Liczba otrzymanych ofert: 2 

 
Liczba odrzuconych ofert: 0 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

 
 

Zakład Usług Wielobranżowych  
Jolanta Generalczyk 

ul. Wiejska 13 

05-805 Otrębusy 

 

 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 603.337,85 zł. 
 

 

 

Cena wybranej oferty: 268.279,56 zł 

 
Oferta z najniższą ceną:   268.279,56 zł / oferta z najwyższą ceną: 284.506,20 zł 

 

                          

 

 

   
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 


