INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA:

„Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum
polega na wykonywaniu niżej opisanych zadań w roku 2020”
nr sprawy GKiB.271.10.2020
I.

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
www.sztum.pl, e-mail : zamowienia.publiczne@sztum.pl
tel. (55) 640 63 03
fax (55) 640 63 00
Godziny urzędowania:
poniedziałek – wtorek, czwartek: 7.30 - 15.30,
środa: 7.30 – 17.00,
piątek: 7.30 – 14.00.
II.

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie terenów zielonych należących do Miasta i
Gminy Sztum polega na wykonywaniu niżej opisanych zadań w roku 2020:
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 wymaga się aby
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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).
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 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
II.
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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).
III.

Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy,
który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

IV.

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).

Kody CPV:
77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych
77312100-1 usługi odchwaszczania
77310000-7 usługi utrzymania parków
77211500-7 usługi pielęgnacji drzew
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III.

Wartość zamówienia

Wartość umowy wynosi 580.000,00 złotych brutto (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy
złotych brutto)
IV.

Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
ul. Kochanowskiego 28
82-400 Sztum
KRS: 0000127884, REGON: 170148140
Tel. (55) 277 22 14
Fax: (55) 277 26 04, (55) 640 32 22
V.

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z
wolnej ręki

Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843).
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, po-

nad 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 jest jednostką sektora finansów publicznych,
która posiada 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sztumie. Ponadto Miasto i Gmina Sztum jest organem założycielskim spółki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie. Zamawiający sprawuje nad
spółką kontrolę polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej – ponad 90% działalności 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. Umowa zostanie zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie w celu zrealizowania przez Zamawiającego jego ustawowych
zadań określonych w art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ( t. j. Dz. U 2019 poz.
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506 ze zm.) O samorządzie gminnym w zakresie „zieleni gminnej ” na terenie Miasta i Gminy
Sztum, w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP.
VI.

Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy

Termin realizacji zamówienia od dnia 23.04.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku.
VII.

Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o
którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na zadanie pn. „Utrzymanie terenów
zielonych należących do Miasta i Gminy Sztum polega na wykonywaniu niżej opisanych
zadań w roku 2020”, nr sprawy: GKiB.271.10.2020 zostało przekazane do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Eurpejskiej w dniu 06.04.2020 r., a opublikowane zostało w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 08.04.2020 r. pod nr 2020/S 070-167418
Ponadto Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Pzp została
opublikowana

przez

Zamawiającego

na

stronie

Biuletynu

Informacji

Publicznej

tj. www.bip.sztum.pl w dniu 06.04.2020 r.
VIII. Informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zielonych
należących do Miasta i Gminy Sztum polega na wykonywaniu niżej opisanych zadań w
roku 2020”, nr sprawy: GKiB.271.10.2020 zostało przekazane do publikacji do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.05.2020 r.
Ponadto Informacja o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy Pzp została
opublikowana

przez

Zamawiającego

na

stronie

Biuletynu

Informacji

Publicznej

tj. www.bip.sztum.pl w dniu 06.05.2020 r.

Zatwierdzam: Burmistrz Miasta i Gminy
z up. Małgorzata Draganek
Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

Sztum, dnia 06.05.2020 r.
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