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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157261-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wycinania drzew
2019/S 067-157261
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Przybysz
Tel.: +48 797-604-794
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Faks: +48 71-357-90-97
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
ul. Mińska 60
Wrocław
54-610
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Przybysz
E-mail: zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Inny rodzaj: Państwowa Osoba Prawna
I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych oraz sadzeniu drzew
Numer referencyjny: WRO.WOP.260.11.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77211400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycince, cięciach pielęgnacyjnych drzew rosnących na
nieruchomościach będący we władaniu KOWR OT we Wrocławiu oraz usługi sadzenia drzew. Zamówienie
podzielono na 6 odrębnych przedmiotów zamówienia.W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew
Wykonawca zobowiązany jest do: wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy; uprzątnięcia i utylizacji
resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku przeprowadzonych prac;
uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów; zakupu i wywiezienia pozyskanego
drewna. W zakresie wykonania nasadzeń zastępczych drzew Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania
nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tak aby przetrwały do kolejnego okresu wegetacyjnego; sadzenia
drzew (wg decyzji) i zaprawy dołów torfem; zamontowania mocowań do drzewek. Pozostałe warunki realizacji
zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Działka nr 171/2 obręb Bierkowice, gm. Kłodzko - usunięcie drzew:6 sztuk z gatunku Wierzba krucha i 3 sztuki z
gatunku Jesion wyniosły
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 171/2 obręb Bierkowice, gm. Kłodzko

II.2.4)

Opis zamówienia:
Działka nr 171/2 obręb Bierkowice, gm. Kłodzko - usunięcie drzew:1. 6 sztuk z gatunku Wierzba krucha o obw.
na wys. 1,3m = 182 cm (ozn. Nr 4), 527 m (ozn. nr 5), 187 cm (ozn. nr 6), 190 cm (ozn. nr 7), 617 cm (ozn. nr
8), 127 cm (ozn. nr 9); 2. 3 sztuki z gatunku Jesion wyniosły o obw. na wys. 1,3m = 219 cm (ozn. nr 10), 181
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cm (ozn. nr 11), 211 cm (ozn. nr 12); zgodnie z załączoną decyzją. W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych
drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy – maksymalna dopuszczalna długość wyrzyn-ków i wałków
drewna wynosi 2,4m,
2. uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązują-cymi,
3. uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów,
4. dopuszcza się pozostawienie odpadów powycinkowych w miejscu prac, w postaci zrębki równomiernie
rozrzuconej na terenie,
5. zakupu i wywiezienia pozyskanego drewna.
Pozostałe informacje:
1. Wycinka i wywóz drewna nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych
usługą.
2. Na terenie prowadzonych prac kategorycznie zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów
powycinkowych.
3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiają-cego drewno
(na zasadach wykupu drewna) na podstawie wykazu odbiorczego sporządzo-nego przez uprawnionego
przedstawiciela KOWR OT we Wrocławiu. Ceny detaliczne sprzeda-ży pozyskanego drewna ustala się na
podstawie cennika cen detalicznych drewna pozyska-nego kosztem Skarbu Państwa z nadleśnictwa, któremu
terytorialnie podległe są nierucho-mości, na których miało miejsce pozyskanie drewna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocnicze-go, narzędzi i
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.
5. Materiał roślinny do nasadzeń winien być szkółkowany, o zdrowym wyglądzie i wykształco-nych pędach,
gwarantujący szybkie przyjęcie się po posadzeniu. Materiał roślinny musi od-powiadać warunkom zawartym w
decyzji administracyjnej.
6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu na-leżą do
Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobo-wiązuje się
do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wy-konywania prac (wraz z
wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami).
8. Po wyłonieniu Wykonawcy zalecane jest przeprowadzenie wspólnej wizji lokalnej drzew przeznaczonych
do wycinki. Podczas wizji zostanie omówiony i uzgodniony sposób prowa-dzenia prac a także zabezpieczenie
terenu w celu zachowania bezpieczeństwa ruchu drogo-wego oraz wyeliminowania ryzyka uszkodzenia
towarzyszącej infrastruktury zgodnie z poniż-szymi założeniami:
— Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa na przekazanym odcinku i ponosi całkowitą
odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z
prowadzonymi pracami,
— za bezpieczeństwo i prawidłowe oznakowanie robót oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego i
czystości zajmowanego pasa drogowego oraz ulic przyległych do pasa roboczego odpowiada Wykonawca
usługi,
— teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.
9. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
10. Wykonawca robót musi zapewnić dostęp i dojazd do wszystkich posesji usytuowanych w sąsiedztwie
prowadzenia robót.
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11. Wykonawca musi składować urządzenia i urobek w taki sposób, aby nie stwarzały przeszkód
komunikacyjnych.
Przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Działka nr 147 obręb nr 2 Drogosław, m. Nowa Ruda (park dworski wpisany do rejestru zabytków pod numerem
245/27Wł w dn. 05.09.1950r.): usunięcie 3 drzew i pielęgnacja 4 sztuk drzew
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 147 obręb nr 2 Drogosław, m. Nowa Ruda

II.2.4)

Opis zamówienia:
Działka nr 147 obręb nr 2 Drogosław, m. Nowa Ruda (park dworski wpisany do rejestru zabytków pod numerem
245/27Wł w dn. 05.09.1950r.) –
1. usunięcie drzew:
a) 1 sztuka z gatunku Jarząb pospolity o obw. na wysokości 1,3m = 111 cm (ozn. nr 5);
b) 1 sztuka z gatunku Jesion wyniosły o obw. na wys. 1,3 m = 86 cm (ozn. nr 6);
c) 1 sztuka z gatunku Klon zwyczajny o obw. na wysokości 1,3m = 256 cm (ozn. nr 7);
2. pielęgnacja 4 sztuk drzew z gatunku Dąb szypułkowy o obw. na wys. 1,3m = 161 cm (ozn. nr 1), 154 cm (ozn.
nr 2), 129 cm (ozn. nr 3), 143 cm (ozn. nr 4);
Zgodnie z załączonymi decyzjami
W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
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1. wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy – maksymalna dopuszczalna długość wyrzyn-ków i wałków
drewna wynosi 2,4m,
2. uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązują-cymi,
3. uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów,
4. dopuszcza się pozostawienie odpadów powycinkowych w miejscu prac, w postaci zrębki równomiernie
rozrzuconej na terenie,
5. zakupu i wywiezienia pozyskanego drewna.
Pozostałe informacje:
1. Wycinka i wywóz drewna nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych
usługą.
2. Na terenie prowadzonych prac kategorycznie zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów
powycinkowych.
3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiają-cego drewno
(na zasadach wykupu drewna) na podstawie wykazu odbiorczego sporządzo-nego przez uprawnionego
przedstawiciela KOWR OT we Wrocławiu. Ceny detaliczne sprzeda-ży pozyskanego drewna ustala się na
podstawie cennika cen detalicznych drewna pozyska-nego kosztem Skarbu Państwa z nadleśnictwa, któremu
terytorialnie podległe są nierucho-mości, na których miało miejsce pozyskanie drewna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocnicze-go, narzędzi i
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.
5. Materiał roślinny do nasadzeń winien być szkółkowany, o zdrowym wyglądzie i wykształco-nych pędach,
gwarantujący szybkie przyjęcie się po posadzeniu. Materiał roślinny musi od-powiadać warunkom zawartym w
decyzji administracyjnej.
6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu na-leżą do
Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobo-wiązuje się
do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wy-konywania prac (wraz z
wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami).
8. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
9. Wykonawca robót musi zapewnić dostęp i dojazd do wszystkich posesji usytuowanych w sąsiedztwie
prowadzenia robót.
10. Wykonawca musi składować urządzenia i urobek w taki sposób, aby nie stwarzały przeszkód
komunikacyjnych.
Przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu
przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Działka nr 283/7, 283/8, 283/9 oraz 283/10 obręb Bystrzyca Dolna, gm. Świdnica (park pałacowy w Bystrzycy
Dolnej): usunięcie 6 drzew i pielegnacja 3 drzew
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211500

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 283/7, 283/8, 283/9 oraz 283/10 obręb Bystrzyca Dolna, gm. Świdnica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Działka nr 283/7, 283/8, 283/9 oraz 283/10 obręb Bystrzyca Dolna, gm. Świdnica (park pałacowy w Bystrzycy
Dolnej wpisany do rejestru zabytków pod nr 1167/Wł decyzją z dnia 28.03.1986r.):
1. usunięcie 6 sztuk drzew:
a) 2 sztuki z gatunku Kasztanowiec zwyczajny o obw. na wysokości 1,3m = 137 cm (ozn. nr 2), 111 cm (ozn. nr
3) – dz. nr 283/10;
b) 1 sztuka z gatunku Jesion wyniosły o obw. na wys. 1,3 m = 122 cm (ozn. nr 4) – dz. nr 283/10;
c) 3 sztuki z gatunku Robinia akacjowa o obw. na wysokości 1,3m = 156 cm (ozn. nr 1), 142 cm (ozn. nr 2), 108
cm (ozn. nr 3) – dz. nr 283/7 (ozn. nr 2 i 3) oraz dz. nr 283/9 (ozn. nr 1);
2. pielęgnacja 3 sztuk drzew:
a) 1 sztuka z gatunku lipa drobnolistna o obw. na wysokości 1,3m = 272 cm (ozn. nr 1) – dz. nr 283/10;
b) 1 sztuka z gatunku lipa drobnolistna (klon zwyczajny) o obw. na wys. 1,3m = 266 cm (ozn. nr 1) – dz. nr
283/8;
c) 1 sztuka z gatunku wierzba płacząca o obw. na wys. 1,3m = 334 cm (ozn. nr 5) – dz. nr 283/10
Zgodnie z załączonymi decyzjami
W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy – maksymalna dopuszczalna długość wyrzyn-ków i wałków
drewna wynosi 2,4m,
2. uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązują-cymi,
3. uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów,
4. dopuszcza się pozostawienie odpadów powycinkowych w miejscu prac, w postaci zrębki równomiernie
rozrzuconej na terenie,
5. zakupu i wywiezienia pozyskanego drewna.
Pozostałe informacje:
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1. Wycinka i wywóz drewna nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych
usługą.
2. Na terenie prowadzonych prac kategorycznie zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów
powycinkowych.
3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiają-cego drewno
(na zasadach wykupu drewna) na podstawie wykazu odbiorczego sporządzo-nego przez uprawnionego
przedstawiciela KOWR OT we Wrocławiu. Ceny detaliczne sprzeda-ży pozyskanego drewna ustala się na
podstawie cennika cen detalicznych drewna pozyska-nego kosztem Skarbu Państwa z nadleśnictwa, któremu
terytorialnie podległe są nierucho-mości, na których miało miejsce pozyskanie drewna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocnicze-go, narzędzi i
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.
5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu na-leżą do
Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobo-wiązuje się
do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wy-konywania prac (wraz z
wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami).
7. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Działka nr 1797/2 obręb Siekierczyn, gm. Siekierczyn - usunięcie 2 sztuk drzew gatunku Jesion o obw. = 258
cm i = 259 cm zgodnie z załączoną decyzją
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 1797/2 obręb Siekierczyn, gm. Siekierczyn
II.2.4)

Opis zamówienia:
Działka nr 1797/2 obręb Siekierczyn, gm. Siekierczyn - usunięcie 2 sztuk drzew gatunku Jesion o obw. = 258
cm i = 259 cm zgodnie z załączoną decyzją
Drzewa rosną na stromej skarpie z utrudnionym dojazdem, w bezpośrednim sąsiedztwie linii energetycznej,
drogi publicznej i budynków mieszkalnych.
W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy – maksymalna dopuszczalna długość wyrzyn-ków i wałków
drewna wynosi 2,4m,
2. uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązują-cymi,
3. uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów,
4. dopuszcza się pozostawienie odpadów powycinkowych w miejscu prac, w postaci zrębki równomiernie
rozrzuconej na terenie,
5. zakupu i wywiezienia pozyskanego drewna.
Pozostałe informacje:
1. Wycinka i wywóz drewna nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych
usługą.
2. Na terenie prowadzonych prac kategorycznie zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów
powycinkowych.
3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiają-cego drewno
(na zasadach wykupu drewna) na podstawie wykazu odbiorczego sporządzo-nego przez uprawnionego
przedstawiciela KOWR OT we Wrocławiu. Ceny detaliczne sprzeda-ży pozyskanego drewna ustala się na
podstawie cennika cen detalicznych drewna pozyska-nego kosztem Skarbu Państwa z nadleśnictwa, któremu
terytorialnie podległe są nierucho-mości, na których miało miejsce pozyskanie drewna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocnicze-go, narzędzi i
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.
5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu na-leżą do
Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobo-wiązuje się
do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wy-konywania prac (wraz z
wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami).
7. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Działka nr 185/1 obręb Kromnów, gm. Stara Kamienica - usunięcie 2 sztuk drzew gatunku Wierzba o obw. = 249
cm i = 243 cm zgodnie z załączoną decyzją
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 185/1 obręb Kromnów, gm. Stara Kamienica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Działka nr 185/1 obręb Kromnów, gm. Stara Kamienica - usunięcie 2 sztuk drzew gatunku Wierzba o obw. = 249
cm i = 243 cm zgodnie z załączoną decyzją.
Drzewa rosną w bezpośrednim sąsiedztwie budynku mieszkalnego
W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy – maksymalna dopuszczalna długość wyrzyn-ków i wałków
drewna wynosi 2,4m,
2. uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązują-cymi,
3. uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów,
4. dopuszcza się pozostawienie odpadów powycinkowych w miejscu prac, w postaci zrębki równomiernie
rozrzuconej na terenie,
5. zakupu i wywiezienia pozyskanego drewna.
Pozostałe informacje:
1. Wycinka i wywóz drewna nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych
usługą.
2. Na terenie prowadzonych prac kategorycznie zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów
powycinkowych.
3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiają-cego drewno
(na zasadach wykupu drewna) na podstawie wykazu odbiorczego sporządzo-nego przez uprawnionego
przedstawiciela KOWR OT we Wrocławiu. Ceny detaliczne sprzeda-ży pozyskanego drewna ustala się na
podstawie cennika cen detalicznych drewna pozyska-nego kosztem Skarbu Państwa z nadleśnictwa, któremu
terytorialnie podległe są nierucho-mości, na których miało miejsce pozyskanie drewna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocnicze-go, narzędzi i
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.
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5. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu na-leżą do
Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobo-wiązuje się
do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wy-konywania prac (wraz z
wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami).
7. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
8. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Działka nr 233/4 obręb Tomisław, gm. Osiecznica: 1. usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Topola i wykonanie na
dz. nr 233/4 nasadzenia zastępczego 1 sztuki drzewa gatunku liściastego
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Działka nr 233/4 obręb Tomisław, gm. Osiecznica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Działka nr 233/4 obręb Tomisław, gm. Osiecznica:
1. usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku Topola o obw. = 350 cm;
2. wykonanie na dz. nr 233/4 nasadzenia zastępczego 1 sztuki drzewa gatunku liściastego o obw. pnia 8-10 cm
mierzonego na wysokości 100 cm;
Zgodnie z załączoną decyzją.
Drzewo rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów budowlanych i urządzeń elektrycznych.
W zakresie usunięcia i cięć pielęgnacyjnych drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
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1. wyrobienia drewna, pocięcia i złożenia w stosy – maksymalna dopuszczalna długość wyrzyn-ków i wałków
drewna wynosi 2,4m,
2. uprzątnięcia i utylizacji resztek po wyciętych drzewach oraz innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązują-cymi,
3. uporządkowania terenu po wycince drzew, wywiezienia gałęzi i konarów,
4. dopuszcza się pozostawienie odpadów powycinkowych w miejscu prac, w postaci zrębki równomiernie
rozrzuconej na terenie,
5. zakupu i wywiezienia pozyskanego drewna.
W zakresie wykonania nasadzeń zastępczych drzew Wykonawca zobowiązany jest do:
1. wykonania nasadzenia zgodnie ze sztuką ogrodniczą, tak aby przetrwały do kolejnego okresu
wegetacyjnego,
2. sadzenia drzew (wg decyzji) i zaprawy dołów torfem,
3. zamontowania mocowań do drzewek (co najmniej 2 paliki),
4. założenia siatki ochronnej na sadzonych drzewach,
5. uporządkowania terenu po wykonaniu prac.
Pozostałe informacje:
1. Wycinka i wywóz drewna nie może powodować uszkodzeń innych drzew oraz powierzchni terenu objętych
usługą.
2. Na terenie prowadzonych prac kategorycznie zakazuje się rozpalania ognisk celem utylizacji odpadów
powycinkowych.
3. Wykonawca dokona zakupu i zagospodaruje we własnym zakresie pozyskane od Zamawiają-cego drewno
(na zasadach wykupu drewna) na podstawie wykazu odbiorczego sporządzo-nego przez uprawnionego
przedstawiciela KOWR OT we Wrocławiu. Ceny detaliczne sprzeda-ży pozyskanego drewna ustala się na
podstawie cennika cen detalicznych drewna pozyska-nego kosztem Skarbu Państwa z nadleśnictwa, któremu
terytorialnie podległe są nierucho-mości, na których miało miejsce pozyskanie drewna.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiału pomocnicze-go, narzędzi i
sprzętu niezbędnego do realizacji umowy.
5. Materiał roślinny do nasadzeń winien być szkółkowany, o zdrowym wyglądzie i wykształco-nych pędach,
gwarantujący szybkie przyjęcie się po posadzeniu. Materiał roślinny musi od-powiadać warunkom zawartym w
decyzji administracyjnej.
6. Wszelkie uzgodnienia dotyczące organizacji prac oraz należytego zabezpieczenia terenu na-leżą do
Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy prace będą stanowić utrudnienia w ruchu drogowym Wykonawca zobo-wiązuje się
do nieodpłatnego wykonania projektu organizacji ruchu drogowego podczas wy-konywania prac (wraz z
wymaganiami opiniami i zatwierdzeniami).
8. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożeń.
9. Wykonawca robót musi zapewnić dostęp i dojazd do wszystkich posesji usytuowanych w sąsiedztwie
prowadzenia robót.
10. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1 nie podlegają wykluczeniu - obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz
7.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu - dotyczące:
7.2.1 kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z
odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
7.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
7.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w przypadku ubiegania się o przedmiot 2 i 3
postępowania wykaże, że:
1) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług - kierowanie pracami, tj. co najmniej 1 osobą:
— posiadającą ukończone studnia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje
zajęcia lub grupy umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac prowadzonych przy zabytkach
będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru
Oraz
— która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach
restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju
zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym
instytucją kultury.
2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług – prace o charakterze technicznym, tj. co najmniej 1 osobą:
— posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy
Albo
— posiadającą wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni
Albo
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— która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach związanych z pielęgnacja zieleni, w tym wycinką
drzew, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum
będącym instytucją kultury.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią
warunek.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w przypadku ubiegania się o przedmiot 2 i 3
postępowania wykaże, że:
1) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług - kierowanie pracami, tj. co najmniej 1 osobą:
— posiadającą ukończone studnia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje
zajęcia lub grupy umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac prowadzonych przy zabytkach
będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru
Oraz
— która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach
restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju
zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym
instytucją kultury.
2) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za
świadczenie usług – prace o charakterze technicznym, tj. co najmniej 1 osobą:
— posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy
Albo
— posiadającą wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni
Albo
— która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach związanych z pielęgnacja zieleni, w tym wycinką
drzew, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum
będącym instytucją kultury.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią
warunek.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.
8.11.1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
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1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za realizację usługi, potwierdzającego, że Wykonawca:
a) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji Przedmiotu 2 i 3 zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług - kierowanie pracami, tj. co najmniej 1 osobą:
— posiadającą ukończone studnia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje
zajęcia lub grupy umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie prac prowadzonych przy zabytkach
będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru
Oraz
— która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach
restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju
zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym
instytucją kultury.
b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji Przedmiotu 2 i 3 zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnymi za świadczenie usług – prace o charakterze technicznym, tj. co najmniej 1 osobą:
— posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy
Albo
— posiadającą wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni
Albo
— która przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach związanych z pielęgnacja zieleni, w tym wycinką
drzew, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum
będącym instytucją kultury.
Wykaz osób musi zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób winien być zgodny co do treści z załącznikiem nr 3 do
SIWZ.
Zamawiający będzie weryfikował doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia na podstawie
wypełnionego wykazu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia zawarte są w SIWZ i projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności
wymienionej poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 2) Zmiany osobowe 3) Pozostałe zmiany.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy o dokonanie
zmiany umowy musi być uzasadniony, a okoliczności, na które powołuje się Wykonawca udokumentowane.
Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni roboczych na zajęcie stanowiska odnośnie zmiany umowy, licząc
od dnia złożenia przez Wykonawcę uzasadnionego i udokumentowanego wniosku. Wszelkie zmiany niniejszej
umowy wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest
jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert które odbędzie się Krajowym Ośrodku Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław – sala konferencyjna, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2019
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