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Ogłoszenie nr 510059079-N-2019 z dnia 27-03-2019 r.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta
Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. - przycięcie drzew i

krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz
usuwanie karpin 

 
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: 503171-N-2019

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z o.o. - przycięcie drzew i krzewów,
usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DOA.201.2/2019

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: 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu ZKZL sp. z
o.o. - przycięcie drzew i krzewów, usuwanie drzew powalonych przez wiatr oraz wycinanie drzew i krzewów oraz usuwanie karpin 1)
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu drzew powalonych przez wiatr, tj.: a) przycięcie
700 sztuk drzew, b) przycięcie 2500 m2 krzewów, c) usunięcie 70 drzew powalonych przez wiatr. 2) W zakres usługi wchodzi: - ocena
zasadności przycięcia drzew i krzewów, - ocena zasadności wycinki drzew, - wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych
przez Zamawiającego - usuwanie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” - usunięciem gałęzi z pni wraz z
nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie; - cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, będących w kolizji z budynkami lub ich infrastrukturą techniczną, prześwietlanie
koron drzew i inne prace pielęgnacyjne w drzewostanie oraz przycinanie krzewów, - likwidacja pozostałości masy drzewnej po robotach w
drzewostanie i krzewach, - usuwanie drzew powalonych przez wiatr wraz z usunięciem (frezowanie do poziomu gruntu) karpiny powalonego
drzewa, - usuwanie odpadów stałych (przycięte gałęzie itp.). 3) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wycinaniu drzew i krzewów,
na które Zamawiający otrzymał decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie; drzew i krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane
zezwolenie, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, z pozostawieniem karpiny na poziomie gruntu; usuwanie karpin drzew, w tym za pomocą
środka chemicznego, tj.: a) wycięcie drzew ≤50 cm obwodu – 250 sztuk, b) wycięcie drzew 51-100 cm obwodu – 65 sztuk, c) wycięcie drzew
101-200 cm obwodu - 35 sztuk, d) wycięcie drzew >200 cm obwodu - 50 sztuk, e) mechaniczne usunięcie karpiny drzewa - 25 sztuk, f)
usunięcie 1m2 korzenia drzewa za pomocą środka chemicznego – 10 m2, g) wycięcie 1m2 krzewu bez karczowania korzeni - 1000 m2, h)
wycięcie 1m2 krzewu z karczowaniem korzeni - 30 m2, i) usunięcie 1 m2 korzenia krzewu za pomocą środka chemicznego – 10 m2. 4) W
zakres usługi wchodzi: - pozostawienie karpin po wyciętych drzewach i krzewach na poziomie gruntu, - karczowanie korzeni wyciętych drzew i
krzewów wraz z ich wywozem i dowiezieniem ziemi urodzajnej, - usuwanie odrostów korzeniowych i korzeni za pomocą środka chemicznego,
- usuwanie odpadów stałych (wycięte drzewa, krzewy, gałęzie itp.) wraz z ich zrębkowaniem, - uprzątnięcie terenu po przeprowadzonych
pracach, - oznaczenie drzew i krzewów do wycięcia na mapkach dostarczonych przez Zamawiającego z podaniem: gatunku, obwodu drzewa
lub powierzchni krzewów oraz uzasadnieniem przyczyny wycięcia. Mapki z zaznaczoną lokalizacją drzew i krzewów zostaną zwrócone
Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie (zgodnie ze złożoną ofertą) dni od dnia ich przekazania. Wykonawca zobowiązany jest również
do wykonania dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu prac, dla każdego punktu adresowego osobno. Świadczenie usług przez
Wykonawcę musi odbywać się w całym czasie trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. wiedzą techniczną oraz
obowiązującymi przepisami, w szczególności wywóz odpadów wytworzonych podczas realizacji usługi wykona Wykonawca zgodnie z: -
Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 21 z późn. zm.); - Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz.U.2017 poz. 1289 z późn. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923), - Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania; - uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarki
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Nr XXXV/208/201 z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP z późn. zm.; a) Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz.142). b) Prace związane z pielęgnacją drzew starszych –
cięcia, powinny być wykonywane pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. c) Ponadto Zamawiający wymaga, by
całość drewna pozyskanego podczas prac (grubizny) o pierścienicy od 7 do 80 cm (bez karpin, z maksymalną ilością murszu do 20%, pocięte
na odcinki 1-1,5m) została przewieziona na teren bazy Zakładu Lasów Poznańskich przy ul. Margonińskiej w Poznaniu. d) Wykonawca
zobowiązany jest posiadać umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub umowę z podmiotem posiadającym
taką umowę z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
2018 poz.21). e) Wykonawca przekaże bioodpady odebrane z terenów zarządzanych przez Zamawiającego do regionalnej instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych, tj. do biokompostowni zarządzanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Potwierdzeniem przekazania odpadów będą karty przekazania odpadów załączone do
faktur za usługi Wykonawcy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 77211500-7

 
Dodatkowe kody CPV: 77211400-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
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Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/03/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 281545 
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak
 
Nazwa wykonawcy: PPHU POL-KRAM 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Rogozińska 27 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: Skoki 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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
 
Nazwa wykonawcy: POL-KRAM sp. z o. o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Rogozińska 27 
Kod pocztowy: 
Miejscowość: Skoki 
Kraj/woj.: wielkopolskie 
 
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 280044 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258141.60 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 698598 
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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