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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287402-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Legnica: Usługi wycinania drzew

2010/S 188-287402

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Prezydent Miasta Legnicy
Plac Słowiański 8
Kontaktowy: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22
Do wiadomości: Violetta Piwońska
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Faks  +48 767212325
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.legnica.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Legnica
Plac Słowiański 8, pokój nr 208
Kontaktowy: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 22.
Do wiadomości: Violetta Piwońska
59-220 Legnica
POLSKA
Tel.  +48 767212322
E-mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Faks  +48 767212325
Internet: www.legnica.eu

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:287402-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
mailto:zamowienia.publiczne@legnica.eu
www.legnica.eu
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Odtworzenie zabytkowego założenia Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu w
dniu 23.7.2009 r.- usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Kod NUTS PL516

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. usunięcie drzew wraz z pocięciem na klocki pnia i grubych konarów oraz wywiezieniem urobku - drzewa o
średnicy pnia do 20 cm – 327 szt.
2. usunięcie drzew wraz z pocięciem na klocki pnia i grubych konarów oraz wywiezieniem urobku - drzewa o
średnicy pnia 21 -40 cm – 176 szt.
3. usunięcie drzew wraz z pocięciem na klocki pnia i grubych konarów oraz wywiezieniem urobku - drzewa o
średnicy pnia 41-60 cm – 135 szt.
4. usunięcie drzew wraz z pocięciem na klocki pnia i grubych konarów oraz wywiezieniem urobku - drzewa o
średnicy pnia powyżej 61- cm – 182 szt.
5. usunięcie karpin pozostałych po wcześniejszych wycinkach przez wybranie karpiny min. 20 cm poniżej
powierzchni gruntu z wypełnieniem otworu ziemią na powierzchniach trawiastych – 437 szt.
6. wyfrezowanie karpin drzew do 20 cm średnicy pnia do głębokości 20 cm poniżej gruntu – 291 szt.
7. wyfrezowanie karpin drzew do 20 cm średnicy pnia do głębokości 40 cm poniżej gruntu- 36 szt.
8. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 21-40 cm na głębokość 20 cm poniżej gruntu- 136 szt.
9. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 21-40 cm na głębokość 40 cm poniżej gruntu- 40 szt.
10. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 41-60 cm na głębokość 20 cm poniżej gruntu- 95 szt.
11. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 41-60 cm na głębokość 40 cm poniżej gruntu- 45 szt.
12. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 61-80 cm na głębokość 20 cm poniżej gruntu- 54 szt.
13. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 61-80 cm na głębokość 40 cm poniżej gruntu- 56 szt.
14. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 81-100 cm na głębokość 20 cm poniżej gruntu- 25 szt.
15. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 81-100 cm na głębokość 40 cm poniżej gruntu- 21 szt.
16. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 101-120 cm na głębokość 20 cm poniżej gruntu- 10 szt.
17. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia 101-120 cm na głębokość 40 cm poniżej gruntu- 5 szt.
18. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia powyżej 121 cm na głębokość 20 cm poniżej gruntu- 8 szt.
19. wyfrezowanie karpin drzew o średnicy pnia powyżej 121 cm na głębokość 40 cm poniżej gruntu- 3 szt.
20. rozdrabnianie gałęzi wycinanych drzew. zwiezienie i złożenie w pryzmach na terenie Parku- teren przy
Palmiarni – 21 000 mp.
Zakres prac czynności:
I. Wycinka drzew (poz. 1-4 z przedmiaru) obejmuje:
1. Ścięcie wyznaczonego drzewa – położenie w całości lub cięcie we fragmentach w zależności od
uwarunkowań terenowych i ew. kolizji,
2. Pocięcie pnia i grubych konarów ściętego drzewa na odcinki o długości 1,2 m,
3. Zwiezienie drewna i ułożenie w stosach na terenie przy Palmiarni w Parku Miejskim w Legnicy,
4. Uporządkowanie miejsc wykonywanych robót.
II. Frezowanie karpin (poz. 5-19 z przedmiaru) obejmuje:
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1. wyfrezowanie karpin pozostałych po wcześniejszych wycinkach drzew, na głębokość min. 20 cm poniżej
powierzchni gruntu,
2. wyfrezowanie karpin pozostających po obecnej wycince drzew na głębokość 20 cm lub 40 cm licząc od
powierzchni gruntu, Pnie do głębokiego frezowania zostały wymienione w tabeli inwentaryzacyjnej i gospodarki
drzewostanem;
3. załadowanie, dowiezienie i rozładowanie humusu w ilości niezbędnej do uzupełnienia ubytków w gruncie
po frezowaniu karpiny (humus udostępnia Zamawiający; jest on zeskładowany na terenie Parku Miejskiego w
Legnicy),
4. zasypanie humusem miejsca po frezowaniu wraz zagęszczeniem mechanicznym ziemi,
5. oczyszczenie terenu wokół miejsca po usunięciu karpin z pozostałych po frezowaniu kawałków drewna
poprzez zgrabienie i wywiezienie na teren przy Palmiarni w Parku Miejskiego w Legnicy,
6. odtworzenie trawnika: w miejscach frezowania na głębokość 20 cm, poprzez wysiew nasion mieszanki traw
wraz z ich przemieszaniem z ziemią
7. uporządkowanie miejsc wykonywanych robót.
III. Rozdrabnianie gałęzi (poz. 20 z przedmiaru) obejmuje:
1. rozdrobnienie rębakiem gałęzi pozostałych po wycince drzew,
2. zwiezienie i ułożenie w pryzmy powstałych zrębek na terenie przy Palmiarni w Parku Miejskim w Legnicy,
3. uporządkowanie miejsc wykonywanych robót
W pozycjach 1-19 przedmiaru podane średnice pnia (do 20 cm, 21-40 cm, itd.) oznaczają średnicę mierzoną na
wysokości 130 cm od powierzchni gruntu.
Zgodnie z „Tabelą inwentaryzacyjną i gospodarki drzewostanem” oraz „Przedmiarem” - Rozdział 4 siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77211400, 77211000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

193 000 a 750 000
Bez VAT
Zakres między 193 000,00 a 750 000,00 EUR

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 1 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

10000.00 PLN

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
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III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia ubiegać
się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 % wartości oferty.
Ocena spełnienia warunku według:
1) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział Nr 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienie tj. usługi wycinki drzew
i frezowania pni drzew o wartości min. 800 000,- PLN brutto, z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia warunku według:
1) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział Nr 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 3
do „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia+ dokumenty
potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
Uwaga: Wykonawca usługi:
— wycinki drzew,
— frezowania.
Może wykazać w 2 odrębnych zamówieniach. Ich łączna wartość musi wynosić min. 800 000,- PLN brutto.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek:
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany
personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:
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a) Kierownik prac: osoba z wyższym wykształceniem w zakresie prac konserwatorskich bądź restauratorskich
polegających na uzupełnieniu, zabezpieczeniu lub rekonstrukcji bądź konserwacji parków zabytkowych
lub innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej oraz odbyła po ukończeniu studiów co najmniej 12
miesięczna praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zabytków zieleni. – 1 osoba.
b) Pracownik techniczny: osoba, która posiada średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyła
co najmniej 12 miesięczna praktykę zawodową przy pielęgnacji zabytków zieleni – 1 osoba.
c) Pilarz: osoby z ukończonym kursem operatorów pił motorowych – min. 2 osoby.
Ocena spełnienia warunku według:
1) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział Nr 2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr
4 do „ Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3) oświadczeń, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
posiadają ww. wymagane uprawnienia
— wyższe wykształcenie w zakresie prac konserwatorskich bądź restauratorskich polegających na
uzupełnieniu, zabezpieczeniu lub rekonstrukcji bądź konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju
zorganizowanej zieleni zabytkowej oraz odbyła po ukończeniu studiów co najmniej 12 miesięczna praktykę
zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zabytków zieleni - w stosunku do osoby wymaganej w ppkt a),
— średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo odbyła co najmniej 12 miesięczna praktykę
zawodową przy pielęgnacji zabytków zieleni - w stosunku do osoby wymaganej w ppkt b),
— kurs operatorów pił motorowych - w stosunku do osób wymaganych w ppkt c).
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IM 341-4/3/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 3.11.2010 - 15:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.11.2010 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 4.11.2010 - 12:30
Miejsce
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, pokój nr 9.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zadanie finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. POstepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

mailto:uzp@uzp.gov.pl
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POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.9.2010

mailto:uzp@uzp.gov.pl

