Burmistrz Miasta Milanówka
działając zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 106321 - 2017 z dnia 2017-07-10 r.
Milanówek: Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Milanówka
poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew-pomników przyrody
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 521572-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul.
Kościuszki 45, 05822 Milanówek, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 022 7583061 w.
109, faks 227 248 039, e-mail przetargi@milanowek.pl
Adres strony internetowej (URL): www.milanowek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
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Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Milanówka poprzez
kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew-pomników przyrody
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271/22/OŚZ/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z wykonywaniem zabiegów
pielęgnacyjnych drzew pomników przyrody w ramach zadania „Utrzymanie cennych
zasobów przyrodniczych Miasta – Ogrodu Milanówka poprzez kompleksowe prace
pielęgnacyjne drzew- pomników przyrody”. 1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Prace pielęgnacyjne obejmujące 158 sztuk drzew-pomników przyrody, rosnących
na terenie Milanówka, zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych. Są to pojedyncze
pomniki, rosnące w grupach jak również w szpalerach oraz alejach; 2) Gatunki drzew
pomników: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, dęby czerwone, topole białe, klony
zwyczajne, klon jawor, kasztanowce białe, sosna zwyczajna, wierzby, dęby szypułkowe
„fastigiata”; 3) około 90 % drzew objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w części
Milanówka, którego zespół urbanistyczno-krajobrazowy wpisany został do rejestru zabytków;
4) Prace pielęgnacyjne 158 sztuk drzew będą polegały na: a) zdjęciu posuszu przy 137 szt.
drzew, b) redukcji konarów u 18 szt. drzew, c) korekcie korony u 20 szt. drzew, d) założeniu
wiązań elastycznych w koronie przy 63 szt. drzew. 5) Zamawiający przewiduje wg potrzeb
wykonanie cieć pielęgnacyjnych, a w ich zakresie cięcia: a) Sanitarne: poprawa
fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu odpadaniu suchych pędów, konarów
i gałęzi. Zasady: należy wszystkie chore, obumarłe oraz połamane pędy, gałęzie ii konary
w miejscach gdzie nie jest koniecznie usuwanie suchych gałęzie ze względów bezpieczeństwa
oraz gdy zainfekowane cześć drzewa nie stanowią źródła dalszej infekcji ze względów
ekologicznych (biocenotycznych) nie ma konieczności usuwania gałęzi. Przy usuwaniu
suchych gałęzi nie wolno uszkodzić żywej tkanki drzewa; b) Prześwietlające: dopuszczenie
światła do wnętrza korony, zmniejszenie wilgotności wnętrz korony, zmniejszenie naporu
oddziaływania wiatru. Zasady: wykonywane jest równomiernie w całej koronie, należy
usunąć, dużo, ale drobnych gałęzi (3-5 cm), cienkich gałęzi (1-3 cm) i pędów (do 1 cm)
w ilości nie więcej jak 15 % masy asymilacyjnej. Należy pamiętać o utrzymaniu naturalnego
pokroju; c) Korygujące: dokonanie zmian w ukształtowanej koronie, która posiada wady
budowy. Przyczynami wystąpienia nieprawidłowości są: wady genetyczne, zaniedbania,
niefachowa pielęgnacja, błędy przy wykonywaniu cieć pielęgnacyjnych, zacienienie,
uszkodzenia powstałe w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr). Spotykane wady budowy
korony – korona dwa lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem – zaburzona statyka, korona
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silnie asymetryczna z przesuniętym środkiem ciężkości – korony zdeformowana
o nienaturalnym pokroju. Zasady: dopuszcza się usuwanie nawet grubych gałęzi, jednak musi
być to uzasadnione założonym celem.; d) Szczegółowy wykaz drzew pomników wraz
z podanymi gatunkami oraz przewidywanym zabiegiem pielęgnacyjnym opisany jest
w załączniku nr 4. 6) Na realizację przedmiotowego zamówienia Gmina Milanówek
otrzymała promesę na dofinansowanie w formie dotacji do 90 % kosztu kwalifikacyjnego
od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211500-7
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 231000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Pogotowie Drzewne Robert Kraszewski - Lider Konsorcjum, , ul. Dębowa 33/31, 05825, Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 189378,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92228,00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203688,00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Wiesława Kwiatkowska
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