
                                                                                                                                                                    

Nr 0051/305/13 od 21.10.2013 roku do 04.11.2013 roku (14dni) 

BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  MMiillaannóówwkkaa  
 
działając zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego nr ZP.271/25/OŚZ/13 w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych na  
 

„Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Milanówka” 

OOGGŁŁAASSZZAA  OO  UUDDZZIIEELLEENNIIUU  
ZZAAMMÓÓWWIIEENNIIAA  

 
 
 
Numer ogłoszenia w BZP: 428334-2013 umieszczonego dnia 21.10.2013 roku 
 
 
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 

tak, numer ogłoszenia w BZP: 381478 z dnia 19.09.2013r 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak 
 
RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: administracja samorządowa 
 
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 
 
Rodzaj zamówienia: usługi 
 
Określenie przedmiotu zamówienia: 
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 opasowych wraz z materiałem;  
� zakładaniu wiązań przewiertowych wraz z materiałem;  
� wykonaniu wymiany wiązań opasowych wraz z materiałem;  
� wykonaniu wymiany wiązań przewiertowych wraz z materiałem;  
� usuwaniu wiązań opasowych lub przewiertowego;  
� zakładaniu wiązań opasowych w trójkąt wraz z materiałem; 
� zakładaniu wiązań sztywnych wraz z materiałem;  
� wykonaniu drenażu szyi korzeniowej wraz z materiałem;  
� zabezpieczeniu ubytku z materiałem;  
� zabezpieczeniu ubytku wgłębnego z materiałem;  
� wywozie i utylizacji urobku podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach 

przyrody; 
� wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych drzew  

  
Pielęgnacją zostanie objętych 259 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 podał wykaz pomników zawierający lokalizację, gatunek drzewa oraz ilość w danej 
lokalizacji – załącznik nr 1. 
 
Zamawiający określił szacunkowe ilości przewidywanych do wykonania prac – załącznik nr 2  
 
Podane ilości i zakresy wykonywanych prac mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w zależności od 
potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac w zakładanej ilości. Zmiana ilości 
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poszczególnych prac nie wpływa na zmianę wynagrodzenia, zostaną one wykonane w granicach ogólnej 
wartości umowy. Zmniejszenie zakresu prac nie uprawnia Wykonawcy do odszkodowania. 
 
Wszelkie formalności i uzyskanie pozwoleń 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.  
 
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. 
 
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji (rękojmi) na wykonane prace tj. cięcia pielęgnacyjne, 
sanitarne i techniczne, montaż  wiązań elastycznych i sztywnych, oczyszczenie i zabezpieczenie 
ubytków powierzchniowych i wgłębnych, spulchnianie i napowietrzanie podłoża, drenaże, wymianę 
istniejących wiązań z materiałem, montaż nowych wiązań wraz z materiałem, 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. 
 
Jeżeli materiał roślinny zasadzony przez Wykonawcę nie zachowa swojej żywotności przez okres  
gwarancji, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany i posadzenia na swój koszt w terminie 2 
miesięcy, lub ponownego okresu wegetacyjnego. 
 
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wywieźć (w ciągu tego samego dnia) i zutylizować urobek po 
przeprowadzeniu prac przy pomnikach przyrody.  
 
Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z 
logo (nazwą) firmy i elementami odblaskowymi.    
 
Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sprzętu wykorzystywanego do prac w terenie w logo 
(nazwą) firmy. 
 
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie 
obejmuje całość kosztów prac i innych wydatków niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania prac, do umieszczenia na niektórych drzewach 
brakujących tabliczek „Pomnik przyrody”. Powyższe tabliczki Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 
 
Na przedmiotowe zadanie Urząd Miasta Milanówka otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie. 
 
W ramach zawartej umowy Wykonawcy będzie zobowiązany do wykonania tablicy informacyjnej 
dotyczącej wysokości dotacji zgodnie z wymogami i wytycznymi podanymi na stronie Wojewódzkiego 
Funduszu Wojewódzkiego i Gospodarki Wodnej w Warszawie, którą Wykonawca zawiesi w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego na terenie Urzędu Miasta. 
 

W trakcie  realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do sukcesywnego uzupełnienia „Wykazu 
wykonanych prac przy poszczególnych drzewach, pomnikach przyrody”, który otrzyma od 
Zamawiającego,  poprzez podanie opisu rodzaju i ilości wykonanych prac przy każdym drzewie 
wymienionym w wykazie. W związku z powyższym przed dokonaniem odbioru prac i wystawieniem 
faktury Wykonawca złoży powyższy uzupełniony wykaz w siedzibie Zamawiającego, ul. Spacerowa 4, w  
Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią.    
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):   
 
CPV 77211500-7  Usługi pielęgnacji drzew 
        77211600-8  Sadzenie drzew 
        77230000-1  Usługi doraźne dotyczące leśnictwa 
 
     
PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków unii europejskiej: nie 
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UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2013  
 
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5 
 
LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 
 
 

Zakład Usług Wielobranżowych  
Jolanta Generalczyk 

ul. Wiejska 13 
05-805 Otrębusy 

 
 
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209.479,20 zł. 
 
 
 
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
 
 Cena wybranej oferty: 143.359,20 
 
 Oferta z najniższą ceną:   122.882,40/ oferta z najwyższą ceną: 247.299,00

 Waluta: PLN                 

 

 

         
 Burmistrz  Miasta Milanówka 

       -/- 
Jerzy Wysocki 
                                                                         

 
 


