Ogłoszenie nr 500158773-N-2018 z dnia 09-07-2018 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług
sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz
usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia, w
ramach założeń projektowych na terenach: przy ul. Pędzichów, przy ul. Brzozowej, przy ul.
Pilotów, teren osiedlowy przy ul. Gurgacza oraz ul. Gurgacza, przy ul. Kantora 7 i przy ul.
Kantora 2, przy Al. Daszyńskiego, Donice MDA Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie.
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: 500148093-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 361777097, ul. Za
Torem 22, 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 1220102240, e-mail
przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (url): www.zzm.krakow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na
terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach
2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia, w ramach założeń projektowych na
terenach: przy ul. Pędzichów, przy ul. Brzozowej, przy ul. Pilotów, teren osiedlowy przy ul.
Gurgacza oraz ul. Gurgacza, przy ul. Kantora 7 i przy ul. Kantora 2, przy Al. Daszyńskiego,
Donice MDA Kraków, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
71/2018
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 postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie
świadczenia usług sadzenia roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w
2018 roku oraz usług pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3
zamówienia, w ramach założeń projektowych na terenach: przy ul. Pędzichów, przy ul.
Brzozowej, przy ul. Pilotów, teren osiedlowy przy ul. Gurgacza oraz ul. Gurgacza, przy ul.
Kantora 7 i przy ul. Kantora 2, przy Al. Daszyńskiego, Donice MDA Kraków, dla Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie. 1.1 Zakres prac obejmuje sadzenie wraz z dostawą drzew i
krzewów oraz ich pielęgnację w ramach założeń projektowych na terenach: przy ul.
Pędzichów, przy ul. Brzozowej, przy ul. Pilotów, teren osiedlowy przy ul. Gurgacza oraz ul.
Gurgacza, przy ul. Kantora 7 i przy ul. Kantora 2, przy Al. Daszyńskiego, Donice MDA
Kraków, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany
jest w załączonym do umowy podstawowej SIWZ, zaproszeniu i specyfikacji i jego
załącznikach oraz w zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie – 1
plik w formacie excel), jak i załączonym projektach (1 plik w formacie pdf) oraz instrukcji i
specyfikacji programu R3Trees. 1.2 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy
niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia oraz gwarantuje i odpowiada za
posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w S i jej załącznikach. Natomiast pielęgnacja posadzonego materiału roślinnego
polega w szczególności na: 1.2.1 podlewaniu, przy czym częstotliwość podlewania należy
dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań poszczególnych
gatunków i odmian. ZZM nie zapewnia dostępu do wody, 1.2.2 nawożeniu krzewów
nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia,
zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania się przenawożenia
roślin, szczególnie nawozami azotowymi, 1.2.3 utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej
warstwy ziemi wokół krzewów, 1.2.4 pieleniu mis wokół krzewów, powierzchni
obsadzonych, 1.2.5 utrzymaniu prawidłowego kształtu mis wokół krzewów oraz powierzchni
obsadzonych roślinami, 1.2.6 poprawieniu ewentualnych zniszczeń czy przesunięć
agrowłókniny, 1.2.7 uzupełnianiu ściółki (kora, kamienie, żwir itp), 1.2.8 kontrolowaniu
występowania chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu
odpowiednich środków ochrony roślin, zaakceptowanych przez Inspektora, 1.2.9
zabezpieczeniu roślin wrażliwych na niskie temperatury na okres zimowy, 1.2.10 wymianie
krzewów, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie pielęgnacji na własny koszt,
1.2.11 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących. 1.3 Od
Wykonawcy wymaga się każdorazowego okazania materiału roślinnego przed jego
posadzeniem w danej lokalizacji, zgodnie zapisami S i wzoru umowy oraz przedstawienia
zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, w którym potwierdzona
jest zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego
(szkółkowanie) i zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. 1.4 Wykonawca prac
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.5 Podstawą rozliczenia wykonanych prac
będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego oraz dostarczona przez
Wykonawcę dokumentacja fotograficzna oraz inwentaryzacja w aplikacji R3Trees. 1.6 Kwota
wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych czynności związanych
z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym transport, wyładunek i
przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych materiałów, należyte
oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i uporządkowanie
miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, usługi sadzenia i pielęgnacji. 1.7
Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji
umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie usług sadzenia i
pielęgnacji, w tym prac ziemnych, prace związane z przygotowaniem terenu pod nasadzenia,

czynności sadzenia i pielęgnacji były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego
pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst
jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest
zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych
czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 14 osób, przy czym
łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać dziewięciu pełnym
etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców,
którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem
niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego
zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby
będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność
osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe
doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą
kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze
stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego
wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i
promowanie aspektów społecznych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we
wskazanym w pkt 4) S terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty
udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi dołączyć do oferty
obliczenie ceny oferty wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen
jednostkowych, niezbędnych dla realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i
zapisów niniejszej S oraz doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem
tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym załączniki do S, 1 plik
w formacie Excel. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z
wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy
Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich
wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić
formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym
może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 7.
Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną
część S.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV: 77211500-7, 03451000-6, 03452000-3, 03451300-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96950.74
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:
tak
Nazwa wykonawcy: Bartosz Gawin KETRAB - Lider Konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leona Petrażyckiego 39A
Kod pocztowy: 30-399
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
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
Nazwa wykonawcy: Szkółka Krzewów Ozdobnych Bogdan Hajdrowski – Partner
Konsorcjum
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Korzeniowskiego 31
Kod pocztowy: 30-214
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
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 104475.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 104475.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 104475.90
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 zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. art. 67
ust. 1 pkt 6 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.
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie powtarzających się usług sadzenia
roślin wraz z ich dostawą na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług
pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019, w odniesieniu do części 3 zamówienia, dla
ZZM w Krakowie. Znak sprawy: 71/2018. Zamówienie powtarzające się jest następstwem
wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 3/2018, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu z
dnia 25.01.2018 r., pod nr 2018/S 017-034921, jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 23.01.2018 r. określono identyczny zakres zamówienia, a zatem
zamówienie powtarzające się jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego.
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na
powtórzeniu określonego zakresu usług. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia
powtarzającego się będzie realizowany na warunkach przewidzianych w dokumentacji
postępowania dla zamówienia podstawowego, a dotyczy w szczególności wykonania usług
sadzenia roślin wraz z ich dostawą, oraz usług pielęgnacji zgodnie z podstawowymi
wymaganiami SIWZ i jej załączników, w tym ze wzorem umowy. Ustawa PZP stanowi, iż w
trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i
jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści
SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych,
polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego,
udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług dostawy wraz z sadzeniem roślin i ich pielęgnacją na terenach
Gminy Miejskiej Kraków, w zakresie do 50% wartości szacunkowej zamówienia na
warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a
dotyczących w szczególności wykonania usług zakupu i dostawy roślin, wykonania nasadzeń
i ich pielęgnacji, w tym we wzorze umowy ustalonym zgodnie z podstawowymi
wymaganiami SIWZ i jej załączników. W przedmiotowym przypadku zamówienie
powtarzające jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż
umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 23.04.2018 r. Ponadto
zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 50% wartości zamówienia
podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 678.977,04 zł

netto, tak więc 50% wartości zamówienia podstawowego wynosi kwotę 339.488,52 zł netto.
Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono
zamówienia podstawowego, tj. Konsorcjum Firm: - Pan Bartosz Gawin, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gawin KETRAB, ul. Leona Petrażyckiego 39A,
30-399 Kraków, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: 122551116 i
NIP: 6792585685 – Lider Konsorcjum, - Pan Bogdan Hajdrowski, prowadzący działalność
pod nazwą Szkółka Krzewów Ozdobnych Bogdan Hajdrowski, ul. Korzeniowskiego 31, 30214 Kraków, posiadający NIP: 9441411642 i REGON: 350697270 – Partner Konsorcjum,
reprezentowanych przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 2.03.2018 r. zawartego w treści oferty: Pana Bartosza Gawina.
Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia
powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że
wykonanie usług podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy
je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione
argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki
z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie
trybu zamówienia z wolnej ręki, w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną,
może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu
stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane.
Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w
żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady
uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn
oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona
możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego się wskazanemu Wykonawcy. Mając na
uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej
ręki jest w pełni uzasadnione.

