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Sprawa nr 282-2/19                 Kraków, 4 kwietnia 2019 r. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Usługę 

polegającą na pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni Zamku Królewskiego na Wawelu - 

Państwowych Zbiorów Sztuki - nr sprawy 282-2/19" 

 

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamek Królewski na Wawelu 

– Państwowe Zbiory Sztuki informuje, że: 

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienie wynosi: 

378 514,08 zł brutto. 

 

W postępowaniu złożona została następująca oferta: 

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Lider konsorcjum; Zakład 

Urządzania i Utrzymania Zieleni A. Popek, J. Franek Spółka Jawna, ul. Miedziana 3, 31-567 

Kraków oraz Partner konsorcjum; "P.G. Zieleń" Grzegorz Popek, Droginia 224, 32-400 

Myślenice z łącznym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy: 377 954,64 zł 

brutto, z terminem podjęcia działań w zakresie usunięcia awarii i zagrożenia 

bezpieczeństwa: Wawel do 2 godzin od zgłoszenia, Oddziały terenowe do 4 godzin od 

zgłoszenia, z terminem wykonania jednokrotnego (każdorazowego) kompletu czynności 

dla koszenia trawników: 1 dzień, dysponujący 2 osobami - ogrodnikami, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a które to osoby mogą wykazać się 4 letnim 

doświadczeniem przy pracach technicznych dotyczących pielęgnacji zieleni niskiej. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązali się ponadto 

do udzielenia: 

1. bezpłatnej gwarancji na wykonane prace tj.:  

a) Pielęgnacja terenów zieleni na Wawelu w tym nasadzenia roślin dostarczonych 

przez Wykonawcę (cebulowe, krzewy, krzewinki, byliny): 12 miesięcy  

b) Pielęgnacja 2-ch drzew w O/Stryszów oraz pielęgnacja 4-ch drzew na Wawelu, 

w tym założonych wiązań dynamicznych i statycznych 24 miesiące 

c) Materiał zastosowanych wiązań w tym liny propylenowe odporne na UV, 

atestowane: 8 lat dla drzewa nr 5 (Wawel), 3 lata dla drzew nr 2-4 (Wawel), 4 

lata dla drzew nr 35 i 122 (Stryszów) 

d) Pozostałe prace: 12 miesięcy. 



Błędne efekty wykonanych prac Wykonawcy ci zobowiązali się usuwać w terminie 2 tygodni 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Termin wykonania i warunki płatności: jak w postanowieniach Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i wzorze umowy. 

 

Zamawiający przypomina, iż Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

       WICEDYREKTOR 

     ds. konserwatorsko-technicznych 

      Zamku Królewskiego na Wawelu 

 

       Prof. dr hab. Marcin Fabiański 


