
Milanówek: Pielęgnacja zieleni miejskiej na ternie miasta Milanówka – zamówienie 

polegające na powtórzeniu usług podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp)  
 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 

  

Ogłoszenie nr 500076280-N-2018 z dnia 09-04-2018 r. 

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny,  

ul. Kościuszki  45, 05822   Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 758 30 61 

w. 109, e-mail przetargi@milanowek.pl, faks 22 724 80 39. Adres strony internetowej (url): 

www.milanowek.pl   

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:   
Pielęgnacja zieleni miejskiej na ternie miasta Milanówka – zamówienie polegające na 

powtórzeniu usług podobnych (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp)  

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 

 

 

http://www.milanowek.pl/


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 

zamówienie polegające na powtórzeniu usług podobnych do usług zleconych w ramach 

wykonywania umowy podstawowej nr W/272/12/OŚZ/12/17 z dnia 11.01.2017 roku, której 

przedmiotem jest pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka. Przedmiot 

zamówienia określony został przez Zamawiającego w: a) Opisie przedmiotu zamówienia, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia. b) Tabeli kosztowej, stanowiącej załącznik nr 3 

do Zaproszenia. c) Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia. 

Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – określa, w niżej 

wymienionym zakresie, wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w całym okresie jego realizacji, z 

uwagi na okoliczności, iż wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 

2018 r. poz. 108 ze zm.), dalej jako „KP”. W związku z tym: a) Zamawiający wskazuje rodzaj 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, których dotyczy wymaganie zatrudnienia (przez 

cały okres realizacji przedmiotu umowy) na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę oraz 

Podwykonawcę: - prace przy zieleni miejskiej polegające na wycince i pielęgnacji drzew; - 

prace związane z transportowaniem, przewożeniem - kierowcy pojazdów silnikowych 

wykonujących w/w prace przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca 

(lub Podwykonawca) nie później niż w dniu zawarcia umowy z Zamawiającym przekaże 

Zamawiającemu wykaz osób skierowanych do realizacji czynności, o których mowa w lit. a) 

ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część 

etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca 

zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – zaktualizowany wykaz 

przedstawiany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po dokonaniu 

zmiany w wykazie. Jednocześnie: - Wykonawca zobowiązuje się, iż czynności określone w 

lit. a) będą, w całym okresie realizacji umowy, wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów KP. - w dacie zawarcia umowy z 

Zamawiającym oraz na każde żądanie Zamawiającego (w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu (do wglądu) dowody potwierdzające spełnianie wymagań dotyczących 

wykonywania (określonych w lit. a) czynności przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę, w szczególności zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie własne 

Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z Podwykonawcą, jeżeli dotyczy 

Podwykonawcy); - Oświadczenie własne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawcy wraz z 

Podwykonawcą, jeżeli dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu zatrudnienia oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; c) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub 

wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w lit. a może podjąć 

decyzję o przeprowadzeniu kontroli spełnienia wymagań, o których mowa w lit. a w 

szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy dalej jako: ,,PIP’’. d) W 

przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia 

warunku konieczności wykonywania czynności, o których mowa w lit. a przez osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o 



których mowa w lit. b) tiret drugie lub przedłożone dowody nie potwierdzają postawionego 

warunku Zamawiający naliczy stosowne kary umowne, których wysokość została określona 

w załączniku nr 4 do Zaproszenia. e) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał 

podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów KP oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów 

umożliwiających przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie 

odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca 

odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do Podwykonawców. f) 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o 

pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz 

Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o 

pracę. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiotowe 

zamówienie przy udziale osób posiadających tożsame uprawnienia z określonymi na potrzeby 

zamówienia podstawowego (w rozdziale II ust. 2 pkt 3 lit. c ppkt 1-5 SIWZ z dnia 13 grudnia 

2016 r. sygn. ZP.271.1.46.2016).  

II.5) Główny Kod CPV: 77211500-7  

Dodatkowe kody CPV:  

77211400-6,  

77211600-8,  

77230000-1,  

77300000-3,  

77310000-6,  

77342000-9,  

90524300-9,  

90600000-3  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 75000.00  

Waluta:  

PLN  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: Z uwagi na wyczerpanie środków 

finansowych zaangażowanych w realizację umowy podstawowej nr W/272/12/OŚZ/12/17  

z dnia 11.01.2017 r. oraz konieczność realizacji usług związanych z pielęgnacją zieleni 

miejskiej na ternie miasta Milanówka. Zamawiający, przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu 

dla zamówienia podstawowego zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych, zamówienie to jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz 

całkowita jego wartość została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia 

podstawowego. Zamawiający tym samym wypełnił dyspozycję przepisu art 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotowe zamówienie jest udzielane.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  



NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz 

Frejlich,  petroniuszfrejlich@o2.pl,  ul. Ludna 7b,  05-822,  Milanówek,  kraj/woj. 

mazowieckie 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                    /-/ 

    Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0051/106/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. do dnia 11 kwietnia 2018 r. 

mailto:petroniuszfrejlich@o2.pl

