Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://
Ogłoszenie nr 42645  2017 z dnia 20170314 r.
Poznań: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania  zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów
Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,
nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki
57, 60770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, email obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (URL): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zkzl.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania  zasobu nieruchomości będącego we
władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania
Numer referencyjny: DOA34132/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) 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:
Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania  zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.,

w podziale na III zadania: ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na
pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a)pielęgnacji trawników o łącznej powierzchni 400.000 m2 b)przycięciu żywopłotów o łącznej długości 25.000mb
W zakres usługi wchodzi: Koszenie trawy: trzykrotne koszenie trawy za pomocą profesjonalnego sprzętu, umożliwiającego sprawne i dokładne
wykonanie czynności, na terenie płaskim i na skarpach, wykoszenie kosami spalinowymi trawników w miejscach niedostępnych dla kosiarki, po
skoszeniu trawa musi mieć wysokość nie większą niż 10 cm, dodatkowe koszenie wybranych terenów zielonych na zlecenie Zamawiającego,
niezwłoczne grabienie i wywiezienie skoszonej trawy w ciągu 24 godzin od skoszenia. Przycinanie żywopłotów: jednokrotne równe obcięcie trzech
powierzchni roślin z zachowaniem jednakowych wysokości i szerokości dla ciągu; wysokości muszą gwarantować bezpieczeństwo dla pieszych,
dodatkowe przycięcie wybranych żywopłotów na zlecenie Zamawiającego, wywożenie obciętego materiału roślinnego w ciągu 24 godzin po
przycięciu. ZADANIE II: PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW, USUWANIE DRZEW POWALONYCH PRZEZ WIATR ORAZ WYCINANIE
DRZEW I KRZEWÓW I USUWANIE KARPIN. 1)Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu
drzew powalonych przez wiatr, tj.: a)przycięcie 250 sztuk drzew, b)przycięcie 2000 m2 krzewów, c)usunięcie 10 drzew powalonych przez wiatr. 2)W
zakres usługi wchodzi: ocena zasadności przycięcia drzew i krzewów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez
Zamawiającego (w tym cięcia pielęgnacyjne drzew  usuwanie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem”  usunięciem
gałęzi z pni 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)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 
150 sztuk, b)wycięcie drzew 51100 cm obwodu  40 sztuk, c)wycięcie drzew 101200 cm obwodu  30 sztuk, d)wycięcie drzew >200 cm obwodu  25
sztuk, e)mechaniczne usunięcie karpiny drzewa  10 sztuk, f)usunięcie 1m2 korzenia drzewa za pomocą środka chemicznego  10m2, 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  10m2. 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, po 10 miesiącach od wycięcia danego drzewa przegląd karpiny i w razie konieczności usunięcie odrostów, 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. ZADANIE III: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. Przedmiotem zamówienia
są usługi polegające na nasadzeniach drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Zamawiającego, tj.: a)nasadzenie 500 sztuk drzew, b)nasadzenia
400 sztuk krzewów liściastych, c)nasadzenia 100 sztuk krzewów iglastych, d)pielęgnacja nasadzonych drzew  500 sztuk. W zakres usługi wchodzi:
dokonywanie nasadzeń drzew oraz krzewów zgodnie z decyzjami administracyjnymi i wymogami w nich zawartymi dotyczącymi gatunków,
obwodów oraz wysokości drzew i krzewów do nasadzenia oraz innych nasadzeń wskazanych przez Zamawiającego: nasadzenie drzew wraz z bryłą, 
zabezpieczenie każdego drzewa 3 palikami i 3 wiązadłami, całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajną, zastosowanie hydrożeli, uformowanie mis, 
wyściółkowanie mis korą przekompostowaną lub mulczem lub kamieniami, podlanie po posadzeniu, nawożenie nawozami długodziałającymi, 
opryski na szkodniki, roczna pielęgnacja drzew, w przypadku gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu
wegetacyjnego  natychmiastowa wymiana na nowe. Zgodnie z wymogami do nasadzeń należy stosować duże, rozrośnięte egzemplarze: w przypadku
gatunków liściastych, osiągających duże rozmiary (np. klon pospolity, lipa, platan) o obwodzie pnia minimum 1618 cm, w przypadku gatunków
liściastych, osiągających średnie rozmiary (np. klon polny, jarzęby, wiśnie ozdobne) o wysokości minimum 2,5m, w przypadku gatunków iglastych
szybkorosnących (np. świerk serbski) o wysokości minimum 1,8m, w przypadku gatunków iglastych wolno rosnących (np. sosna czarna) o wysokości
minimum 1,5m. Do zadań Wykonawcy należy każdorazowe dostosowanie gatunku drzew i krzewów oraz dokładnej lokalizacji nasadzeń na
nieruchomości, uwzględniając zasady sztuki ogrodniczej, przebieg instalacji podziemnych (mapki dostarcza Zamawiający), odległość od budynku i
inne uwarunkowania terenu.

II.5) Główny kod CPV: 772115007
Dodatkowe kody CPV:773420009, 773141005, 772114006, 773100006
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy do 15% wartości
zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2018

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także zezwolenie na transport odpadów – dla zadania I i II.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: a)wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – świadczył co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, na wartość brutto nie mniejszą niż: Zadanie I  200.000 zł Zadanie II  120.000 zł Zadanie III  80.000 zł. W
przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający wymaga wykazania się taką ilością usług, na jaką liczbę zadań Wykonawca
składa ofertę, o wartości i przedmiocie wskazanych powyżej dla każdej usługi, b) dysponował w czasie trwania umowy co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni – dla zadania II i III (w przypadku składania oferty na zadanie II i III wystarczy by
Wykonawca dysponował jedną osobą posiadającą uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni), c)dysponował w czasie trwania umowy
sprzętem umożliwiającym wykonywanie przedmiotu zamówienia, tj: ZADANIE I:  kosiarka samojezdna  2 szt.  kosa spalinowa  2 szt. 
wykaszarka żyłkowa  1 szt.  kosiarka ciągnikowa  1 szt.  piła spalinowa  1 szt.  nożyce spalinowe do żywopłotu  3 szt.  ciągnik z przyczepą 
1 szt. ZADANIE II:  piła spalinowa  3 szt.  rozdrabniacz do gałęzi  2 szt.  podnośnik  2 szt.  ciągnik z przyczepą  2 szt.  sprzęt alpinistyczny
 2 szt.  frezarka spalinowa do pni  1 szt. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający wymaga aby Wykonawca
dysponował sumą sprzętów określonych dla poszczególnych zadań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego
odpady – na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz. U. 2016 poz.1987 z późn. zm.). 2. Aktualny wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wydane przez Prezydenta Miasta Poznania. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy, 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne zał. nr 9 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zał. nr 6 do SIWZ. 2.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  zał. nr 7 do
SIWZ. 3. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, zał. nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w kwocie 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy
zł 00/100)w tym dla zadania: Zadanie I  6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Zadanie II  4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące
złotych 00/100). Zadanie III  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45
Ustawy. Wadium składane w pieniądzu płatne będzie na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski 07 1050 1520 1000 0023 4950 8511

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne
wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1)dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki
podatków od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 2)dopuszczalna jest zmiana podwykonawców na zasadach określonych w SIWZ, 3)w
przypadku wystąpienia realizacji dostaw/usług/ dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione
łącznie następujące warunki: a)zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z przyczyn ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana
Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c)wartość każdej kolejnej zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 8 ust. 2 umowy, 4)gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)konieczność zmiany
umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)wartość zmiany nie
przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 5)w przypadku kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a)w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy, b)w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców, 6)gdy zachodzą okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy pzp. 3.W przypadku wystąpienia okoliczności
skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o
tym fakcie Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany
jest do realizacji przedmiotu umowy na warunkach zawartych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: Zadanie I

1) 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 zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a)pielęgnacji trawników o łącznej powierzchni
400.000 m2 b)przycięciu żywopłotów o łącznej długości 25.000mb W zakres usługi wchodzi: Koszenie trawy: trzykrotne koszenie trawy za pomocą
profesjonalnego sprzętu, umożliwiającego sprawne i dokładne wykonanie czynności, na terenie płaskim i na skarpach, wykoszenie kosami
spalinowymi trawników w miejscach niedostępnych dla kosiarki, po skoszeniu trawa musi mieć wysokość nie większą niż 10 cm, dodatkowe
koszenie wybranych terenów zielonych na zlecenie Zamawiającego, niezwłoczne grabienie i wywiezienie skoszonej trawy w ciągu 24 godzin od
skoszenia. Przycinanie żywopłotów: jednokrotne równe obcięcie trzech powierzchni roślin z zachowaniem jednakowych wysokości i szerokości dla
ciągu; wysokości muszą gwarantować bezpieczeństwo dla pieszych, dodatkowe przycięcie wybranych żywopłotów na zlecenie Zamawiającego, 
wywożenie obciętego materiału roślinnego w ciągu 24 godzin po przycięciu. 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. wiedzy technicznej 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. 2016
poz.1987 z późn. zm.); Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 250 z późn.
zm.),

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014.1923 z 29.12.2014r.), Uchwałą Rady

Miasta Nr L/780/VI/2013 Rady Miasta z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Poznania; uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Nr XIX/144/2016 z dnia 27 czerwca

2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład ZM GOAP;
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005, 773420009
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
90
wykonanie każdego etapu prac w terminie nie dłuższym niż 21 dni 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa: Zadanie II

1) 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:ZADANIE II: PRZYCINANIE DRZEW I KRZEWÓW, USUWANIE DRZEW POWALONYCH PRZEZ WIATR ORAZ WYCINANIE
DRZEW I KRZEWÓW I USUWANIE KARPIN. 1)Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przycinaniu drzew i krzewów oraz usuwaniu
drzew powalonych przez wiatr, tj.: a)przycięcie 250 sztuk drzew, b)przycięcie 2000 m2 krzewów, c)usunięcie 10 drzew powalonych przez wiatr. 2)W
zakres usługi wchodzi: ocena zasadności przycięcia drzew i krzewów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów wskazanych przez
Zamawiającego (w tym cięcia pielęgnacyjne drzew  usuwanie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem”  usunięciem
gałęzi z pni 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.). Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu prac,
dla każdego punktu adresowego osobno.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772115007, 772114006
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
90
termin dokonania oceny stanu drzew wskazanych do przycięcia lub wycięcia 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3

Nazwa: Zadanie III

1) 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:ZADANIE III: NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na nasadzeniach drzew i krzewów
na terenach wskazanych przez Zamawiającego, tj.: a)nasadzenie 500 sztuk drzew, b)nasadzenia 400 sztuk krzewów liściastych, c)nasadzenia 100 sztuk
krzewów iglastych, d)pielęgnacja nasadzonych drzew  500 sztuk. W zakres usługi wchodzi: dokonywanie nasadzeń drzew oraz krzewów zgodnie z
decyzjami administracyjnymi i wymogami w nich zawartymi dotyczącymi gatunków, obwodów oraz wysokości drzew i krzewów do nasadzenia oraz
innych nasadzeń wskazanych przez Zamawiającego: nasadzenie drzew wraz z bryłą, zabezpieczenie każdego drzewa 3 palikami i 3 wiązadłami, 
całkowita zaprawa dołów ziemią urodzajną, zastosowanie hydrożeli, uformowanie mis, wyściółkowanie mis korą przekompostowaną lub mulczem
lub kamieniami, podlanie po posadzeniu, nawożenie nawozami długodziałającymi, opryski na szkodniki, roczna pielęgnacja drzew, w przypadku
gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego  natychmiastowa wymiana na nowe. Zgodnie z

wymogami do nasadzeń należy stosować duże, rozrośnięte egzemplarze: w przypadku gatunków liściastych, osiągających duże rozmiary (np. klon
pospolity, lipa, platan) o obwodzie pnia minimum 1618 cm, w przypadku gatunków liściastych, osiągających średnie rozmiary (np. klon polny,
jarzęby, wiśnie ozdobne) o wysokości minimum 2,5m, w przypadku gatunków iglastych szybkorosnących (np. świerk serbski) o wysokości minimum
1,8m, w przypadku gatunków iglastych wolno rosnących (np. sosna czarna) o wysokości minimum 1,5m. Do zadań Wykonawcy należy każdorazowe
dostosowanie gatunku drzew i krzewów oraz dokładnej lokalizacji nasadzeń na nieruchomości, uwzględniając zasady sztuki ogrodniczej, przebieg
instalacji podziemnych (mapki dostarcza Zamawiający), odległość od budynku i inne uwarunkowania terenu. Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania dokumentacji fotograficznej przed i po wykonaniu prac, dla każdego punktu adresowego osobno. Do zadań Wykonawcy należy również, w
szczególności: a)wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami sztuki ogrodniczej, b)zakup materiałów niezbędnych
do wykonania zamówienia (np. nawóz, środki służące zabezpieczeniu drzew itp.) c)zabezpieczenie terenu wykonywanych prac przed zniszczeniem,
d)stosowaniu materiałów posiadających wymagane świadectwa, e)dostarczania na własny koszt wody niezbędnej do prawidłowego wykonania
zamówienia (przede wszystkim podlewania).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2018
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
cena
90
nasadzenie drzew o obwodzie 19 cm i większym 10
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

Zwiększ rozmiar czcionki

Ustaw domyślny rozmiar czcionki

Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarząd Komunalnych Zasobów
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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 20170314 zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 20170314 (numer ogłoszenia 426452017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych.
Wydrukuj potwierdzenie
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