Ogłoszenie nr 78314  2017 z dnia 20170504 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 UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 426452017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 61 8964800; 8694801, faks 61 8694809, email obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl
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 udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu
i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

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 (jeżeli dotyczy):
DOA34132/2017
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:
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 1618cm, 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.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 772115007
Dodatkowe kody CPV: 773420009, 773141005, 772114006, 773100006

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT257000
WalutaPLN

NAZWA: Zadanie I

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
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:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PPHU POLKRAM Radosław Kramer , , ul. Rogozińska 27, 62085, Skoki, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 211670
Oferta z najniższą ceną/kosztem 211670
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 248940
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

NAZWA: Zadanie II

Wartość bez VAT159250
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
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:
nie
PPHU POLKRAM Radosław Kramer , , ul. Rogozińska 27, 62085, Skoki, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 150444
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150444
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 202435,20
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Zadanie III
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT221000
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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:
nie
OGRÓD PROJEKT Aldona SzkudlarekLipowy , , ul. I Paderewskiego 46A, 60020, Swarzędz, kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 219780
Oferta z najniższą ceną/kosztem 219780
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 649080
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
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) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
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Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 20170504 zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 20170504 (numer ogłoszenia 783142017).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych.
Wydrukuj potwierdzenie
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