Ogłoszenie nr 550074193-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.
Sztum: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 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: Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny
17074777300000, ul. ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska,
tel. 556 406 303, e-mail malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE
ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM”
Numer referencyjny GKiB.271.8.2019
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
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: 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy
Sztum polega na wykonywaniu niżej opisanych zadań w roku 2019: I. Bieżące utrzymanie
Bulwaru Zamkowego w Sztumie 1. Koszenie i grabienie terenów zielonych znajdujących się

na terenie przewidzianym do utrzymania z częstotliwością określoną w Załączniku nr 1 do
OPZ wymaga się aby powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych
wyposażonych w kosz na trawę. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek
samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi. Trawa przed
skoszeniem nie może mierzyć więcej niż 10 cm, natomiast po skoszenie nie mniej niż 5 cm.
Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i zagospodarować. Teren przewidziany do
utrzymania zieleni, ok. 70 tyś. m2. 2. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu
chwastów, grabieniu resztek zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej,
systematycznym przycinaniu rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych
roślin, bylin, bieżące przycinanie i formowanie krzewów, podlewanie roślin, nawożenie oraz
zwalczanie szkodników i chorób. Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i
niedopuszczenie do ich zarastania. 3. Usuwanie chwastów oraz innych nieczystości
znajdujących się pomiędzy alejkami a krawężnikami na całej długości Bulwaru oraz terenu
rekreacyjnego. Zebrane odpady należy w całości zagospodarować. 4. Bieżące utrzymanie
żwirowych i szutrowych alejek, tak aby nie dopuścić do ich zarastania. Ponadto należy
powyższe alejki regularnie opryskiwać środkami chemicznymi w celu usuwania i
zapobiegania powstawania chwastów i zarastania przez usuwanie resztek roślinnych po
wykonanych zabiegach. Nawierzchnię alejek należy uzupełniać na bieżąco poprzez ich
wypełnianie materiałem z której jest zbudowana aby nie dopuszczać do powstania dołów czy
nierówności. 5. Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze objętym zamówieniem
środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych. 6. Systematyczne
usuwanie odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew, usuwanie konarów drzew
utrudniających poruszanie się po bulwarze, usuwanie złomów oraz wiatrołomów. 7.
Wiosenne i jesienne grabienie liści i resztek zielonych na całym obszarze zamówienie wraz z
wywozem i zagospodarowanie powstałych odpadów. 8. Konserwacja i naprawa elementów
małej architektury (ławki, mostki), poprzez impregnację oraz wymianę uszkodzonych
elementów. 9. Systematyczne koszenie skarpy przy torach kolejowych (ok. 1 tyś. m2), 10.
Systematyczne utrzymanie w czystości brzegów Jeziora Zajezierskiego (1m w głąb linii
brzegowej). II. Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz
Parku Miejskiego 1. Koszenie i grabienie terenów zielonych znajdujących się na terenie
przewidzianym do utrzymania z częstotliwością określoną w Załączniku nr 2 do OPZ
wymaga się aby powierzchnie płaskie koszone były za pomocą kosiarek samobieżnych
wyposażonych w kosz na trawę. Skarpy oraz miejsca trudno dostępne dla kosiarek
samobieżnych mogą być koszone podkaszarkami bądź kosami spalinowymi. Trawa przed
skoszeniem nie może mierzyć więcej niż 10 cm, natomiast po skoszenie nie mniej niż 5 cm.
Skoszoną trawę należy natychmiast zebrać i zagospodarować. Teren przewidziany do
utrzymania zieleni, ok. 130 tyś. m2 2. Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze
objętym zamówieniem środkami chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów
dwuliściennych. 3. Bieżąca pielęgnacja rabat polegająca na: usuwaniu chwastów, grabieniu
resztek zielonych, uzupełnianiu ściółki w postaci kory drzewnej, systematycznym przycinaniu
rosnących kwiatów, traw i krzewów, usuwanie zeschniętych roślin, bylin, bieżące przycinanie
i formowanie krzewów, podlewanie roślin, nawożenie oraz zwalczanie szkodników i chorób.
Prowadzenie bieżącego monitoringu rabat i niedopuszczenie do ich zarastania. 4.
Opryskiwanie terenów zielonych w całym obszarze objętym zamówieniem środkami
chemicznymi zapobiegającymi wzrost chwastów dwuliściennych. 5. Systematyczne usuwanie
odrostów przy drzewach, przycinanie gałęzi drzew, usuwanie konarów drzew utrudniających
poruszanie się po bulwarze, usuwanie złomów oraz wiatrołomów. 6. Wiosenne i jesienne
grabienie liści i resztek zielonych na całym obszarze zamówienie wraz z wywozem i
zagospodarowanie powstałych odpadów. 7. Strzyżenie, pielenie, oczyszczanie i kształtowanie
żywopłotów wraz z wywozem i zagospodarowaniem powstałych odpadów. 8. Konserwacja i

naprawa elementów małej architektury (ławki, mostki, altanki), poprzez impregnację oraz
wymianę uszkodzonych elementów. 9. Systematyczne utrzymanie w czystości brzegów
Jeziora Barlewickiego (1m w głąb linii brzegowej) na wysokości hali targowej, dojścia do
parku miejskiego i parku miejskiego. 10. Bieżące oczyszczanie terenu amfiteatru w Parku
Miejskim (dot. sceny oraz widowni). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z
dnia z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy osób wykonujących wszystkie czynności
polegające na fizycznym wykonywaniu prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
oraz nadzór nad tymi pracami (szczegółowe zapisy w zakresie zatrudnienia znajdują się w
projekcie umowy). Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w
załączniku nr 1 do informacji o zamiarze zawarcia umowy oraz w projekcie umowy, który
stanowi załącznik nr 2 do informacji o zamiarze zawarcia umowy.
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
77314100-5,
77312000-0,
03121100-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 509259.26
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z art.
67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a
ustawy PZP, osobie prawnej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający
sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi
jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej, b) w kontrolowanej osobie prawnej nie
ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, ponad 90% działalności spółki dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego, nad którą ten zamawiający
sprawuje kontrole, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma
bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Miasto i Gmina Sztum jako podmiot
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego na „BIEŻĄCE UTRZYMANIE
ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZTUM” na terenie Miasta i Gminu Sztum
Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, ul. Kochanowskiego 28,
82-400 Sztum. Miasto i Gmina Sztum jest organem założycielskim spółki Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Miasto i Gmina Sztum jest jednostką sektora
finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Ponadto Miasto i Gmina Sztum jako Zamawiający

sprawuje nad spółką kontrolę, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz
istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej – w okresie ostatnich
trzech lat ponad 90% działalności spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. w Sztumie dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez Zamawiającego. Ponadto w
kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
Zamówienie zostanie udzielone Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Sztumie, ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum, w celu zrealizowania przez Zamawiającego
jego ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.) o samorządzie gminnym w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego
ustawowych zadań w zakresie utrzymania zieleni w mieście i gminie Sztum w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie, , ul. Kochanowskiego
28, 82-400, Sztum, kraj/woj. pomorskie

