
Ogłoszenie nr 510081556-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp
na terenie Miasta Rybnika z podziałem na zadania

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: 526368-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 27150551400000, ul. ul. Pod Lasem 
64, 44-210  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4248838, e-mail
zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl, faks 32 4249326. 
Adres strony internetowej (url): http://zielen.rybnik.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg, rowów i skarp na terenie Miasta Rybnika
z podziałem na zadania

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.261.3.2020

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: 

Przedmiotem zamówienia jest trzykrotne koszenie trawy, wycinka samosiewek z poboczy dróg,
rowów, skarp na terenie Miasta Rybnika wraz z zebraniem (dotyczy również chodnika i jezdni)i
wywozem powstałego urobku dla poszczególnego zadania. Powstały urobek z chodnika i jezdni
należy zebrać natychmiast po skoszeniu i wycince i wywieźć, natomiast powstały urobek z
pozostałego terenu należy zebrać i wywieźć bez zbędnej zwłoki od skoszenia i wycinki na
danym odcinku robót. Podane niżej ilości powierzchni do skoszenia są orientacyjne i mogą
odbiegać od faktycznych powierzchni terenu wynikających z map z uwagi na ukształtowanie i
rodzaj terenu. Powierzchnie samosiewek do wycinki nie przekraczają 5% powierzchni do
skoszenia. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi na całym terenie
przedstawionym na załączniku mapowym dla poszczególnego zadania. Przedmiot zamówienia



realizowany będzie w trzech etapach: . etap I (I koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w
terminie wskazanym przez zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w pierwszym
etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); .
etap II (II koszenie, wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez
zamawiającego (czas przeznaczony na wykonanie w drugim etapie koszenia, wycinki
samosiewek zadania - 20 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac); . etap III (III koszenie,
wycinka samosiewek) – rozpoczęcie w terminie wskazanym przez zamawiającego (czas
przeznaczony na wykonanie w trzecim etapie koszenia, wycinki samosiewek zadania - 20 dni
kalendarzowych od rozpoczęcia prac). Zadanie 1. Ulica Raciborska obejmuje odcinek od ronda
„Lievin” (skrzyżowanie ulic: Raciborska z Budowlanych) do końca granic miasta w kierunku
Rydułtów. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 26 440 m². Prace nie obejmują wysp
rond. Zadanie 2. Ulica Rudzka obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą
Jana Kotucza do końca granic miasta Rybnika w kierunku Rud. Orientacyjna powierzchnia
terenu do koszenia – 45 900 m². Zadanie 3. Ulica Boguszowicka obejmuje odcinek
rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Żorską do skrzyżowania z ulicą Gotartowicką.
Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 12 000 m². Zadanie 4. Ulica Gliwicka
obejmuje odcinek rozpoczynający się od skrzyżowania z ulicą Obwiednia Północna do
skrzyżowania z ulicą Młynek. Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 28 800 m².
Zadanie 5. Ulica Robotnicza obejmuje odcinek od ulicy Mikołowskiej do ronda Ukraińskiego
Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 12 500 m². Ulica Szewczyka obejmuje
odcinek od ronda Ukraińskiego do ronda Pod Zegarem Orientacyjna powierzchnia terenu do
koszenia – 3 100 m2. Koszenie nie obejmuje wysp rond. Ulica Arki Bożka obejmuje odcinek od
ulicy Robotniczej do ulicy Willowej Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 500 m2.
Ulica Pojdy obejmuje odcinek od ronda Ukraińskiego do granicy miasta. Orientacyjna
powierzchnia terenu do koszenia – 4 960 m2. Ulica Hotelowa obejmuje odcinek od ulicy
Robotniczej do ulicy Jodłowej plus boczna odnoga. Orientacyjna powierzchnia terenu do
koszenia – 4 950 m2. Ulica Makowa obejmuje odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy Hotelowej,
w tym drogi przyległe (odnogi od drogi głównej) Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia
– 1 300 m2. Ulica Boya Żeleńskiego obejmuje odcinek od ulicy Hotelowej do ulicy Makowej
Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2. Ulica Leszczyńska obejmuje odcinek
od ulicy Poremby do ulicy Willowej Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 600 m2.
Ulica Bieli obejmuje odcinek od ronda Pod Zegarem do granicy miasta. Orientacyjna
powierzchnia terenu do koszenia – 3 800 m2. Koszenie nie obejmuje wysp rond. Ulica Poremby
obejmuje odcinek od ulicy Bieli do ulicy Willowej Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia
– 3 000 m2. Ulica Dudka obejmuje odcinek od ulicy Poremby do ulicy Bieli (łącznik pieszy)
Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 2 200 m2. Ulica Willowa obejmuje odcinek od
ronda Pod Zegarem do granicy miasta. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 250
m2. Ulica Sąsiedzka obejmuje odcinek od ulicy Bieli do ulicy Brzozy. Orientacyjna
powierzchnia terenu do koszenia – 2 900 m2. Ulica Jodłowa obejmuje odcinek od ulicy Pojdy do
granicy lasu. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500 m2. Ulica Gminna obejmuje
odcinek od ulicy Szewczyka do ulicy Arki Bożka. Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia
– 450 m2. Ulica Falista obejmuje odcinek od ulicy Arki Bożka do ulicy Walecznych.
Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 050 m2. Ulica Walecznych obejmuje odcinek
od ronda Ukraińskiego do granicy miasta, w tym drogi przyległe (odnogi od drogi głównej)
Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 200 m2. Ulica Hanaka obejmuje odcinek od
ulicy Poremby do końca (ślepa droga). Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia – 1 500
m2. Na poszczególnych odcinkach mogą znajdować się następujące elementy infrastruktury
drogowej: chodniki, latarnie, znaki drogowe. Koszenie, wycinka samosiewek obejmować ma
następujące obszary: . pobocza – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie,
wycinka samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach niezabudowanych - do 2 metrów .
pobocza za chodnikami – w miejscach, gdzie znajdują się zabudowania, koszenie, wycinka
samosiewek do ogrodzenia posesji, w miejscach nie zabudowanych - do 2 metrów za chodnik .
pobocza za barierkami ochronnymi. . rowy w całości, również za chodnikiem i barierkami
ochronnymi (włączając 1 m za rowem), . skarpy w całości, również za chodnikiem i barierkami
ochronnymi (włączając 1 m na skarpie). . na odcinkach Raciborska_3, Raciborska_4,
Raciborska_5, prace obejmują również tereny za ścieżką rowerową, za rowami do linii
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zadrzewienia (dwie strony), oraz tereny wokół zbiorników przeciwpożarowych. . na odcinkach
Żorska_6, Żorska_7, Żorska_ 8 koszenie, wycinka samosiewek obejmuje tereny za rowem do
linii zadrzewienia (strona prawa jadąc od miasta Żory).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 77314100-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30059.40 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: VMG Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@vmg-polska.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Mazura 18A 
Kod pocztowy: 02-830 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

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 32464.15 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32464.15 
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70824.00 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32450.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
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: METRON Daniel Zniszczoł 
Email wykonawcy: constantin1990@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Grabowa 11 
Kod pocztowy: 44-251 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 

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 35046.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 35046.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 77880.00 
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: 
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IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30222.22 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5 
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: METRON Daniel Zniszczoł 
Email wykonawcy: constantin1990@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Grabowa 11 
Kod pocztowy: 44-251 
Miejscowość: Rybnik 
Kraj/woj.: śląskie 

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 32640.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32640.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 76800.00 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26928.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: VMG Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@vmg-polska.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Mazura 18A 
Kod pocztowy: 02-830 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

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 29082.24 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29082.24 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 63360.00 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 26652.60 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: VMG Polska Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: biuro@vmg-polska.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Mazura 18A 
Kod pocztowy: 02-830 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

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 28784.81 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28784.81 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39195.00 
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

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. 


