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OOGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  OO  ZZMMIIAANNIIEE  

OOGGŁŁOOSSZZEENNIIAA  
  

Numer ogłoszenia: 389718-2013; data zamieszczenia: 

25.09.2013 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 381478-2013 data 19.09.2013r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, woj. mazowieckie, tel. 022 

7583061 w. 109, fax. 022 7248039. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4) 

W ogłoszeniu jest: 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 
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 
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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.     
 
 
W ogłoszeniu powinno być: 
 
Zamawiający dokonał częściowej zmiany zapisów dotyczących pkt. 3 SIWZ „Opis przedmiotu 
zamówienia” poprzez uzupełnienie: 
 
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 elastycznych wraz z materiałem; 
_ wywozie i utylizacji urobku podczas prowadzenia prac pielęgnacyjnych przy 
pomnikach przyrody; 
_ wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych drzew 
 
Pielęgnacją zostanie objętych 263 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. 
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Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia załącza ekspertyzę dendrologiczną drzew – 
pomników przyrody na terenie Milanówka wraz z zestawieniem opracowania w formie tabeli 
exel wykonaną dla Urzędu przez firmę Centrum Dendrologiczne Sp. z o.o. – załącznik nr 12 

 
Zamawiający podał wykaz pomników zawierający lokalizację, gatunek drzewa, wysokość, 
średnicę korony oraz obwód pnia oraz zestawienie wymaganych prac pielęgnacyjnych. – 
załącznik nr 1 - poprawiony 
 

Zamawiający określił szacunkowe ilości przewidywanych do wykonania prac – 
załącznik nr 2 - poprawiony 
 
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji (rękojmi) na wykonane prace tj. cięcia 
pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne, montaż wiązań elastycznych, 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. 
 
Pozostałe zapisy w powyższym punkcie pozostają bez zmian. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.) 

W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 
 
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 
5.500,00 PLN.  
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
 
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
27.09.2013 roku do godziny 1215 .  
 
Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku  62 9291 0001 0086 
8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Pielęgnacja pomników 
przyrody na terenie miasta Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować 
się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia 
wadium należy załączyć do oferty. 
 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów 
należy załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. 
Kościuszki 45,  a ich poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument 
potwierdzający zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie. 
 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
 
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 
 
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 
5.500,00 PLN.  
 
Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 
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Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 
02.10.2013 roku do godziny 1230 .  
 
Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia Milanówek  numer rachunku  62 9291 0001 0086 
8336 2000 0050 z dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Pielęgnacja pomników 
przyrody na terenie miasta Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust. 6 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
 
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować 
się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a  potwierdzenie wniesienia 
wadium należy załączyć do oferty. 
 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów 
należy załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. 
Kościuszki 45,  a ich poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby dokument 
potwierdzający zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie. 
 
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 
 
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertą akceptowalną formą 
wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 
 
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3 

W ogłoszeniu jest:  
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i bezpiecznym 
oraz gwarantującym właściwą  jakość wykonywanych prac parkiem maszynowym. 

 
W wykazie należy uwzględnić sprzęt umożliwiający wykonanie zamówienia zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, w ilościach gwarantujących sprawne i terminowe wykonanie 
zamówienia zgodnie z przepisami prawa w tym z przepisami bhp,  w szczególności:  

 
a) podnośnik koszowy - 1 szt., 
b) pilarki spalinowe - 5 szt., 
c) uprzęże alpinistyczne, umożliwiające prace w koronie drzewa metodą alpinistyczną- 2 

kpl., 
d) rębak do gałęzi - 1 szt., 
e) samochód ciężarowy do 6,5 t – 1 szt., 
f) samochód dostawczy do 3,5 t – 2 szt., 

Zamawiający określił minimalne wymagane ilości. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego w nim 
wskazanego w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku oraz innym 
niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób prawidłowy wskazanym przez Wykonawcę. 
 
W ogłoszeniu powinno być: 
 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w pełni sprawnym i bezpiecznym 
oraz gwarantującym właściwą  jakość wykonywanych prac parkiem maszynowym. 

 
W wykazie należy uwzględnić sprzęt umożliwiający wykonanie zamówienia zgodnie z ogólnie 
przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej, w ilościach gwarantujących sprawne i terminowe wykonanie 
zamówienia zgodnie z przepisami prawa w tym z przepisami bhp,  w szczególności:  

 
a) pilarki spalinowe - 5 szt., 
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b) uprzęże alpinistyczne, umożliwiające prace w koronie drzewa metodą alpinistyczną- 2 
kpl., 

c) rębak do gałęzi - 1 szt., 
d) samochód dostawczy do 3,5 t – 1 szt., 

Zamawiający określił minimalne wymagane ilości. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego w nim 
wskazanego w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku oraz innym 
niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób prawidłowy wskazanym przez Wykonawcę. 
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami   
 

a. co najmniej  jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do kierowania pracami 
konserwatorskimi lub restauratorskimi przy parkach zabytkowych zgodnie z § 23 ust.1 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 
2011r. Nr 165, poz.987);  
lub 

b. co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do nadzorowania robót 
ogrodniczych, która ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni organizowany przez 
branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz inne organizacje prowadzące kursy i 
szkolenia w zakresie pielęgnacji zieleni; 
oraz 

c. co najmniej jednego pilarza z ukończonym kursem II stopnia do pielęgnacji drzew ozdobnych 
(przeszkolonego z zakresu użytkowania pilarek do drzew); 

d. co najmniej dwóch pilarzy posiadających  uprawnienia  do obsługi pilarki spalinowej zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; 

e. min. 4 osoby/kierowcy posiadający wymagane dokumenty stwierdzające uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi, ciężarowymi, 

f. min. 1 osobę/operatora posiadającą uprawnienia na podest ruchomy samojezdny 
poświadczone zaświadczeniem kwalifikacyjnym; 

g. min 2 osoby posiadające uprawnienia (certyfikaty, szkolenia) do prowadzenia prac na 
wysokościach, bądź alpinisty przemysłowego  

 
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem. 
 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji osób oraz ilości osób w nim wskazanych w 
szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 
 
W ogłoszeniu powinno być: 
 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami   
 

a. co najmniej  jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do kierowania pracami 
konserwatorskimi lub restauratorskimi przy parkach zabytkowych zgodnie z § 23 ust.1 
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 
2011r. Nr 165, poz.987);  
lub 

b. co najmniej jedną osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje do nadzorowania robót 
ogrodniczych, która ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni organizowany przez 
branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz inne organizacje prowadzące kursy i 
szkolenia w zakresie pielęgnacji zieleni; 
oraz 

c. co najmniej jednego pilarza z ukończonym kursem II stopnia do pielęgnacji drzew ozdobnych 
(przeszkolonego z zakresu użytkowania pilarek do drzew); 

d. co najmniej dwóch pilarzy posiadających  uprawnienia  do obsługi pilarki spalinowej zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej; 

e. min. 1 osobę/kierowca posiadający wymagane dokumenty stwierdzające uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi, ciężarowymi, 

f. min 2 osoby posiadające uprawnienia (certyfikaty, szkolenia) do prowadzenia prac na 
wysokościach. 

 
Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem. 



 
  

Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 

 
Nr 0051/268/13 od 25.09.2013 roku do 02.10.2013 roku  
 

 
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową 
weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji osób oraz ilości osób w nim wskazanych w 
szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 4.4.4 

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 

 
27.09.2013 roku,  godzina 1215. 
 
Miejsce: Oferty należy składać w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Milanówku 
ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 
 
W ogłoszeniu powinno być: 
 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
02.10.2013 roku,  godzina 1215. 
 
Miejsce: Oferty należy składać w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Milanówku 
ul. Spacerowa 4, bądź wysłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego. 
 
 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
     -/- 

Jerzy Wysocki 
 


