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BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  --  uussłłuuggii  

 
na  

„Pielęgnację zieleni miejskiej na terenie Milanówka- zamówienie 
uzupełniające” 

 
 
Numer ogłoszenia: 377524 – 2013 umieszczonego dnia 17.09.2013 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
 
Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia do wykonania są usługi uzupełniające w ramach zadania 
Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie Milanówka na podstawie Umowy Nr 272/61/OŚZ/13 
z dnia 31.01.2013r W zakres prac objętych zamówieniem uzupełniającym wchodzą: 1) 
Koszenie trawników i chwastów 2) pielęgnacja drzew, 3) wycinka drzew, 4) przycięcie gałęzi 
drzew wrastających w linie energetyczne, 5) sadzenie krzewów, 6) sadzenie drzew, 7) 
sadzenie bylin, 8) sadzenie kwiatów jednorocznych, 9) utrzymanie czystości na M.P.N. wraz z 
myciem pomników i ustawianiem oraz zapalaniem zniczy 10) wycinanie zakrzaczeń 11) 
karczowanie lub frezowanie 12) spulchnianie i pielenie skupin krzewów 13) sprzątanie gałęzi 
i konarów, 14) strzyżenie żywopłotów 15) usuwanie odrostów przy drzewach, 16) montaż pali 
17) usunięcie kwiatów. Ilości poszczególnych prac do wykonania przedstawia załącznik nr 2- 
Tabela kosztowa. Szczegóły wykonania zamówienia określa załącznik nr 1 - Opis 
przedmiotu.. 
 
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   
 
Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki 
 
Data udzielenia zamówienia : 17.09.2013 roku  
Liczba otrzymanych ofert: 1 
 
Liczba odrzuconych ofert:  
 
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

 
Zakład Usług Wielobranżowych  

Jolanta Generalczyk 
ul. Wiejska 13 

05-805 Otrębusy 
 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74.074,07 zł. 
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Cena wybranej oferty: 79.923,74 zł 
 
Oferta z najniższą ceną:   79.923,74 zł / oferta z najwyższą ceną: 79.923,74 zł 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK I 

 
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 
zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 
 
 

1. Podstawa prawna 
 
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. 
 
 

2. Uzasadnienie wyboru trybu 
 

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu nr 1578-2013 z dnia 02.01.2013. oraz w SIWZ na 
Pielęgnacje zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka przewidział możliwość udzielenia 
zamówień uzupełniających. Zakres prac objętych tym zamówieniem polega na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówienia a zamówienie podstawowe było udzielone w trybie 
przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające zostało udzielone dotychczasowemu 
Wykonawcy usług a jego wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. 
Ilość prac objętych podstawową umową (m.in. koszenie, pielęgnacja drzew, wycinka 
zakrzaczeń, przycięcie gałęzi) uległa zwiększeniu, w związku z czym środki przeznaczone na 
realizację niniejszej umowy wyczerpały się. Z uwagi na konieczność wykonania powyższych 
prac niezbędne jest podpisanie umowy uzupełniającej. 

 
 
 
 

 
   

 Burmistrz  Miasta Milanówka 
       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 


