
Urząd Miasta Milanówka: Pielęgnacja zieleni niskiej na terenach miejskich w mieście 

Milanówek w 2018 r. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

nr ogłoszenia 500129497-N-2018 

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 558308-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

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 niskiej na terenach miejskich w mieście Milanówek w 2018 r.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.18.OŚZ.2018  

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. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni niskiej na 

terenach miejskich i utrzymaniem czystości w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie 

miasta Milanówka. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na: a) koszenie 

trawników (parki miejskie, rowy przydrożne, pobocza, trawniki, skwery, wszelkie pasy 

zielone istniejące na terenie miasta wraz z bieżącym wywozem odpadów); b) sadzenie drzew i 

krzewów (potrzebny do tych czynności materiał taki jak: ziemia ogrodnicza ,torf, pale (3 szt. 

dla jednego drzewa ) wraz z opaskami, Wykonawca uwzględnia w cenie oferty); c) 

przygotowanie rabat i kwietników do obsadzenia (wygrabienie starych, obumarłych części 

roślin, liści i chwastów, przekopanie, grabienie i nawożenie gleby wraz z jednoczesnym 

wywiezieniem odpadów); d) sadzenie kwiatów jednorocznych i bylin; e) pielenie kwietników, 

skupin krzewów oraz misek przy drzewach wraz z przekopaniem i spulchnieniem ziemi oraz 

mailto:przetargi@milanowek.pl
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usunięciem liści i obumarłych części roślin wraz z jednoczesnym wywiezieniem odpadów; f) 

zasilanie roślin jednorocznych; g) wykonanie oprysku chemicznego; h) strzyżenie 

żywopłotów wraz z bieżącym wywozem odpadów; i) prowadzenie labiryntu wierzbowego na 

terenie parku miejskiego „Zielony Dołek” przy ul. Krótkiej (odpowiednie przycinanie, 

zaplatanie); j) podlewanie labiryntu wierzbowego na terenie parku miejskiego „Zielony 

Dołek” przy ul. Krótkiej przed sezonem wegetacyjnym: k) obcinaniu przekwitniętych 

kwiatostanów i zbędnych pędów przy krzewach; l) odmładzaniu krzewów; m) usunięciu 

odrostów przy drzewach; n) wykarczowaniu zakrzaczeń; o) rozłożeniu zrębków; p) 

podlewaniu roślin jednorocznych oraz wszystkich rosnących na terenie miasta młodych 

nasadzeń drzew i krzewów z częstotliwością zgodną z zaleceniami Zamawiającego oraz 

odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym, (wodę dostarcza Wykonawca z 

własnego ujęcia lub z hydrantów miejskich po podpisaniu stosownej umowy i rozliczeniu z 

Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji).  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 77300000-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 77211600-8, 77310000-6, 77312000-0, 77314100-5, 77342000-9, 

90524300-9, 90600000-3  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 250000.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

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: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz 

Frejlich  

Email wykonawcy: petroniuszfrejlich@o2.pl   

Adres pocztowy: ul. Ludna 7b  
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Kod pocztowy: 05-822  

Miejscowość: Milanówek  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 319382.83  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 319382.83  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 640200.15  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

  
Burmistrz Miasta Milanówka 

                     /-/ 

    Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

Nr kanc. ORG.0051.187.2018 – zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 08.06.2018 r., w dniach 08.06.2018 r. do dnia 18.06.2018 r. 

 


