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Ogłoszenie nr 510036696-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.
ZGK Świebodzice Sp. z o.o.: „Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze
miasta Świebodzice”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 512053-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
ZGK Świebodzice Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 22127150000000, ul. ul.
Strzegomska 30, 58-160 Świebodzice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 669 610,
e-mail zgk@zgk.swiebodzice.pl, faks 746 669 610.
Adres strony internetowej (url): www.zgk.swiebodzice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta Świebodzice”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZGK-ZP-02/20
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 jest kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej na obszarze
miasta Świebodzice, które polega na: A. Pielęgnacji żywopłotów formowanych: utrzymywanie
krzewów we właściwym stanie zdrowotnym, estetycznym bezpiecznym dla otoczenia, cięcie
żywopłotów poprzez systematyczne strzyżenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, w
okresie wegetacyjnym od maja do października, bieżące czyszczenie żywopłotów z chwastów,
liści i innych zanieczyszczeń z jednoczesnym ich wywożeniem, systematyczne, w miarę
potrzeby podlewanie żywopłotów, systematyczne, w miarę potrzeby, stosowanie chemicznych i
mechanicznych środków ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami przy pielęgnacji
żywopłotów. B. Pielęgnacji i utrzymaniu krzewów ozdobnych: utrzymanie krzewów we
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właściwym stanie estetycznym i zdrowotnym, cięcie i formowanie krzewów ozdobnych z
częstotliwością 2 razy w ciągu roku, bieżące czyszczenie krzewów ozdobnych z chwastów, liści i
gałęzi z jednoczesnym ich wywożeniem. C. Pielęgnacji różanek: przygotowanie róż do okresu
wiosennego i zimowego, jednokrotne nawożenie w okresie wczesnowiosennym, bieżące
usuwanie chwastów natychmiast po ich pojawieniu się, systematyczne, w miarę potrzeby
podlewanie różanek, systematyczne, w miarę potrzeby stosowanie mechanicznych i
chemicznych środków ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami. D. Pielęgnacji i
utrzymaniu kwietników, rabat i gazonów: przed nasadzeniem roślin, naczynia należy
zdezynfekować (odkazić) środkami odkażającymi w celu zabezpieczenia roślin przed
zarażeniem chorobami posezonowymi (np. bakterioza), we wszystkich miejscach, rabatach i
gazonach, w których będą nasadzane rośliny należy, uzupełnić i zastosować odpowiednie
podłoże i nawóz w zależności do gatunku roślin, nasadzenia wiosenne należy wykonać w okresie
od dnia15, ale nie później niż do 31 marca kwiatami wiosennymi z donic (bratki itp.) w ilości 25
do 30 szt. na m2, kwiaty mają być w początkowej fazie kwitnienia z mocno zainicjowanymi
pąkami kwiatowymi, tak aby szybko podjęły fazę kwitnienia, nasadzenia letnie należy wykonać
w okresie od 15 maja do 5 czerwca, w ilości 25 do 30 szt. na m2 , przed nasadzeniem letnim
należy usunąć z rabat i gazonów nasadzenia wiosenne (bratki itp) i po uzupełnieniu podłoża i
zastosowaniu odpowiedniego nawożenia, rabaty i gazony należy nasadzić kwiatami na sezon
letni, materiał nasadzeniowy (kwiaty) musi być najwyższej jakości, dobrze wynawożony,
pozbawiony wszelkich objawów chorobowych i żerowania szkodników (mszyce, wciornastek
itp.). Rośliny muszą być krępe, zwarte, dobrze rozkrzewione, o krótkich międzywęźlach,
zwisające o zwisie minimum od 20 do 30 cm kwiaty mają być w początkowej fazie kwitnienia z
mocno zainicjowanymi pąkami kwiatowymi, tak aby szybko podjęły fazę kwitnienia, rośliny do
nasadzania rabat i gazonów wymieszane takie jak: pelargonie rabatowe i pelargonie zwisające w
różnych kolorach, surfinie w różnych kolorach, bluszcze w różnych kolorach (nie więcej niż 20
%), begonia (nie więcej niż 15 %) oraz różne inne rośliny rabatowe zwisające, takie które będą
się dobrze zachowywać w sezonie i nie przerwą kwitnienia, kana rośliny kontenerowane w
pojemnikach o średnicy 25–30 cm, wysokość rośliny ponad donicą 55–60 cm, rozrośnięta.
Roślina w momencie wysadzania ma być z pąkiem, tak aby szybko rozpoczęła kwitnienie już w
miesiącu czerwcu. Kanami należy nasadzić skwer przy Pl. Jana Pawła II, Krzyż Milenijny,
obsadzenie 5 kręgów w Parku Miejskim kwiatami typu niecierpek i kana. Zakres prac obejmuje
uzupełnienie podłoża wraz z nawożeniem wolnouwalniającym, przekopanie, posadzenie kana z
donic o śr. 45 cm (mocno ukorzenione z zalążkami pęków 40 szt., niecierpek sunpatiens 300 szt.,
wraz z podlewaniem, nawożeniem, usuwaniem przekwitów w miesiącu od czerwca do
października, gazony metalowe w centrum miasta należy obsadzić kwiatami rabatowymi min 8
szt.,w okresie jesiennym gazony należy obsadzać wrzosami min 6 szt., ilość nasadzeńkanami
skwerów, 50-60 szt. na jeden sezon, (bez parku), Wykonawca zobowiązany jest do uzupełniania
nasadzeń roślin wykradzionych oraz roślin zniszczonych przez anomalie pogodowe (przymrozki,
gradobicie, wichury itp.) do 30% nasadzeń na własny koszt. E. Przygotowaniu i pielęgnacji
nasadzeń w skrzynkach zaokiennych 40cm i 50 cm: kwiaty (pelargonie koloru czerwonego) w
skrzynkach zaokiennych muszą być rozrośnięte, zwis ok 40-50 cm minimum 4–5 szt. na
skrzynkę. Rośliny muszą być krępe, rozkrzewione, zwarte o krótkich międzywęźlach, posadzone
w dobrej jakości podłożu z zastosowaniem odpowiedniego nawozu (gdyż ma to wpływ na jakość
i siłę na wzrost roślin w sezonie), wystawianie kwiatów w skrzynkach zaokiennych należy do
zadań Wykonawcy, po wstawieniu kwiatów w skrzynkach w okna należy dodatkowo zastosować
nawóz wolno uwalniający się o odpowiednim NPK na okres działania 5–6 miesięcy, F.
Przygotowaniu i utrzymaniu ampli na latarniach: naczynia (ample) na latarnie na 1 kpl. składają
się dwa naczynia, które należy obsadzić minimum 20 roślinami (sadzonkami kwiatowymi
-pelargonie w kolorze wyznaczonym przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia),
donice o średnicy 35 cm na latarnie należy obsadzić minimum 8 roślinami, wymienione naczynia
należy wypełnić odpowiednim podłożem dla danego gatunku roślin, obsadzić materiałem
nasadzeniowym (kwiatami) najwyższej jakości, dobrze wynaworzonym, pozbawionych
wszelkich objawów chorobowych i żerowania szkodników(mszyce, wciornastek itp.). Rośliny
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mają być krępe, zwarte, dobrze rozkrzewione, o krótkich międzywęźlach, w chwili zakładania
kwiatów w amplach na latarniach, zwis roślin powinien wynosić ok.40–50 cm, zakładanie
kwiatów w amplach na latarniach należy do zadań Wykonawcy, kwiaty muszą być w
początkowej fazie kwitnienia z mocno zainicjowanymi pąkami kwiatowymi, tak aby szybko
przyjęły fazę kwitnienia, utrzymanie ampli we właściwym stanie estetycznym, systematyczne i
bieżące podlewanie kwiatów w amplach wraz z nawożeniem nawozami rozpuszczalnymi w
wodzie mające wpływ na ładne kwitnienie kondycję sadzonek w zależności od potrzeb w danej
chwili, G. Przygotowaniu, obsadzeniu i pielęgnacji kwiatów na wielopoziomowych wieżach
kwiatowych: nasadzone kwiaty w wieżach należy wystawić w miesiącu maju, w fazie
rozrośniętej przykrywające całkowicie naczynia umieszczone na poszczególnych poziomach
wieży, ustawienie kwiatów w wieżach należy do zadań Wykonawcy, naczynia należy wypełnić
odpowiednim podłożem dla danego gatunku roślin, obsadzić materiałem nasadzeniowym
(kwiatami) najwyższej jakości, dobrze wynaworzonym, pozbawionych wszelkich objawów
chorobowych i żerowania szkodników (mszyce, wciornastek itp.). Rośliny mają być krępe,
zwarte, dobrze rozkrzewione, o krótkich międzywęźlach, wszystkie kwiaty mają być w
początkowej fazie kwitnienia z mocno zainicjowanymi pąkami kwiatowymi, tak aby szybko
przyjęły fazę kwitnienia, Wykonawca zobowiązany jest do nasadzenia skradzionych roślin, jak
również roślin zniszczonych przez anomalie pogodowe (przymrozki, gradobicie, huragan itp.) do
30 % na własny koszt, wieże kwiatowe należy obsadzić pelargonią długopędową zwisającą w
kolorze wyznaczonym przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia w ilości minimum
120 do 140 szt sadzonek potrzebnych do obsadzenia jednej wierzy, utrzymanie wież kwiatowych
w należytym stanie estetycznym, systematyczne i bieżące podlewanie kwiatów w wieżach
kwiatowych wraz z nawożeniem nawozami rozpuszczalnymi w wodzie mające wpływ na ładne
kwitnienie i kondycję sadzonek w zależności od potrzeb w danej chwil, zmiana nasadzeń może
nastąpić na zlecenie Zamawiającego do 5 miesięcy przed sezonem letnich nasadzeń lub za zgodą
obu stron, G1 Po sezonie do dnia 31 października obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie
terenów do okresu zimowego poprzez ich uporządkowanie i przekopanie ziemi na rabatach i w
gazonach. G2 Do obowiązków Wykonawcy należy również zdjęcie wszystkich kwiatów z
skrzynek zaokiennych, konstrukcji, naczyń wież kwiatowych i amplach oraz zmagazynowanie
naczyń na własnym terenie. H. Pielęgnacji i utrzymaniu trawników: bieżące utrzymanie
trawników, skarp i rowów przydrożnych w czystości, koszenie trawników w parkach, rowach
przydrożnych, skarpach i trawników przyulicznych, na bieżąco należy wygrabić i wywieźć
skoszoną trawę, I. Obsadzanie, dosadzanie (uzupełniania) i utrzymywanie klombów przy ul.
Złotej. 2.Gałęzie i odpady organiczne, odpady powstałe po cięciu i czyszczeniu żywopłotów,
odpady organiczne powstałe po formowaniu krzewów ozdobnych Wykonawca usunie (utylizuje)
na własny koszt. 3. Nasadzenia naczyń ampli, skrzynek zaokiennych i wież ma być wykonane
najpóźniej w miesiącu marcu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli
w/w naczyń w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 630000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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: P.H.U. „Nobiles” Tereny Zieleni Eugeniusz Wojnowski
Email wykonawcy: giewoj@wp.pl
Adres pocztowy: Ul. Orkana 91A
Kod pocztowy: 58-307
Miejscowość: Wałbrzych
Kraj/woj.: dolnośląskie
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 666360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 666360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 666360.00
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
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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.
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