
Ogłoszenie nr 510036167-N-2020 z dnia 28-02-2020 r.

Gmina Lwówek Śląski: Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew i
krzewów z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski

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: 505118-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek Śląski, Krajowy numer identyfikacyjny 53064300000000, ul. al. Wojska
Polskiego  , 59-600  Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756 477 888, e-mail
urzad@lwowek.home.pl, faks 756 477 889.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/6733/lista
/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług polegających na pielęgnacji i wycince drzew i krzewów z terenu gminy i
miasta Lwówek Śląski

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IN.271.6.2020.AM
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 niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pielęgnacji i wycinki
drzew i krzewów z terenu gminy i miasta Lwówek Śląski w terminie od dnia 01 marca 2020 r. do
dnia 28 lutego 2023 r. 1. Wycinka drzew lub krzewów, niezależnie od miejsca wycinki,
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego albo mienia (prywatnego lub
publicznego)w oparciu o stosowną decyzję, w tym także wycinkę prowadzoną metodą
alpinistyczną lub za pomocą podnośnika koszowego. 2. Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych
(cięcia przyrodnicze i techniczne) z zachowaniem naturalnego pokroju gatunków drzew, w tym
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także wykonywanie cięć pielęgnacyjnych metodą alpinistyczną lub za pomocą podnośnika
koszowego. 3. Wykonywanie cięć sanitarnych drzew, w tym także wykonywanie cięć
sanitarnych metodą alpinistyczną lub za pomocą podnośnika koszowego. 4. Uprzątnięcie terenu
po każdej wycince i cięciu. 5. Wykonywanie ww. usług w tzw. trybie awaryjnym w czasie
zadeklarowanym w ofercie jednak nie dłuższym niż 6 godzin od otrzymania zlecenia. 6.
Usuwanie odrostów drzew. 7. Frezowanie pni drzew wskazanych przez zamawiającego. 8.
Wycinka krzewów. 9. Interwencyjna przycinka drzew, gałęzi, krzewów. 10. Wykonywanie
wzmocnień mechanicznych w koronie drzewa. 11. Usuwanie drzew uszkodzonych na skutek
zdarzeń losowych (wywrotów, złomów). 12. Poszczególne prace/czynności w ramach umowy
wykonywane będą na podstawie odrębnych zleceń, wystawianych przez Zamawiającego. 13.
Zamawiający nie może określić ilości ani wskazać rodzaju i miejsc wycinki/pielęgnacji drzew i
krzewów, jednakże szacuje, że wielkości w okresie świadczenie usługi będą kształtowały się na
poziomie podanym w tabeli część IV. Przedmiot zamówienia SIWZ. 14. Wykonawca w ramach
realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do nabycia od Zamawiającego drewna
pochodzącego z wycinki/pielęgnacji. Cena sprzedaży drewna wynosi 120,00 zł/m3 brutto,
niezależnie od gatunku drewna. 15. Roboty objęte zamówieniem będą realizowane przez
Wykonawcę w dwóch trybach: a) tryb awaryjny - maksymalny czas do rozpoczęcia ich realizacji
– zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie jednak nie dłuższy niż 6 godz. od chwili przyjęcia
zlecenia, dokonanego przez Zamawiającego e-mailem, faxem. Zlecenia te opatrzone będą
adnotacją „tryb awaryjny", b) tryb podstawowy — zamówienia wg potrzeb - czas rozpoczęcia
ich realizacji - 7 dni od przyjęcia pisemnego zlecenia od Zamawiającego (możliwe będzie
przesłanie zlecenia przy użyciu e-maila, faksu). 16. Wycinka drzew winna być prowadzona z
zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej i z najwyższą starannością, aby wyeliminować
jakiekolwiek uszkodzenia drzew sąsiednich. Pnie drzew niezależnie od tego czy są frezowane
czy nie, z wyłączeniem drzew uschniętych winny być potraktowane odpowiednim preparatem,
celem wyeliminowania ewentualnych odrostów korzeniowych. 17. Zakres zabiegów
pielęgnacyjno-sanitarnych drzew obejmuje następujące prace: a) usunięcie posuszu z koron
drzew, wykonanie cięć technicznych mających na celu poprawę statyki oraz eliminację wad
technicznych, b)cięcia redukcyjne korony drzew z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa
danego gatunku. 18. Pielęgnacja drzew winna być prowadzona z zachowaniem zasad sztuki
ogrodniczej i z najwyższą starannością, aby wyeliminować jakiekolwiek uszkodzenia drzew
sąsiednich. Celowe jest zabezpieczanie ran po cięciach preparatem grzybobójczym,
zabarwionym na kolor korowiny.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211500-7

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: 27/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 157395.00
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Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sudoł Wojciech WS GARDEN Studio Architektury Krajobrazu
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Górczyca 38
Kod pocztowy: 59-600
Miejscowość: Lwówek Śląski
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 169986.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169986.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317844.00
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.
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