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Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące

i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ZDM.26.21.2017ul. Płowiecka 31Gliwice44-121PolskaOsoba
do kontaktów: Pokój 113.Tel.: +48 323008634E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu Faks: +48 323008699Kod
NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
W y c i n k a  d r z e w  r o s n ą c y c h  w  p a s a c h  d r o g o w y c h  o r a z  c i ę c i a  s a n i t a r n o - p i e l ę g n a c y j n e ,
korygujące,prześwietlające i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta
Gliwice
Numer referencyjny: ZDM.26.3.2018
II.1.2)
Główny kod CPV
77211400
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Zamówienie obejmuje:
ZADANIE I
A. Wycinkę drzew i krzewów.
B. Zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew.
C. Awaryjne, w tym również w godzinach nocnych, usuwanie powalonych i połamanych drzew podczas wichur
i nawałnic.
D. Wycinkę drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne w trudnych warunkach z wykorzystaniem „EuroMat” lub
równoważnych.
ZADANIE II
Zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew objętych nadzorem
konserwatorskim.
II.1.5)



Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 527 064.89 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
ZADANIE I
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje:
ZADANIE I
A. Wycinkę drzew i krzewów.
B. Zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew.
C. Awaryjne, w tym również w godzinach nocnych, usuwanie powalonych i połamanych drzew podczas wichur
i nawałnic.
D. Wycinkę drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne w trudnych warunkach z wykorzystaniem „EuroMat” lub
równoważnych.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko
w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 953 665.19 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
ZADANIE II
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500
II.2.3)



Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
II.2.4)
Opis zamówienia:
ZADANIE II
Zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew objętych nadzorem
konserwatorskim.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko
w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 152 222.22 PLN
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego
lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać że zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed
dniemwszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi polegającej na wykonywaniu wycinki drzew z frezowaniem
pni,pielęgnacji drzew (zabiegi w koronach) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł dla Zadania Nr 1 i 50 000 zł
dla
Zadania NR 2. Wykonawca składający ofertę na dwa zadania może również wykazać zrealizowanie
jednejusługi o wartości nie mniejszej niż 550 000,00 zł.
Jako dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie zadań z ostatnich 3 lat Zamawiający uzna te, które
dotyczą realizacji zadań, których zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak w roku 2015.
Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, w szczególności posiadają:
- samochód do przewozu osób,
- zwyżka o wysokości od 22 m do 30 m,
- rębak do gałęzi,
- frezarka do pni,
- ciągnik lub samochód z przyczepą do wywozu zrębków,
- samochód lub ciągnik do wywozu drewna,
- przyczepa sygnalizacyjna ze znakiem zmiennej treści,



- komplet atestowanych znaków drogowych do awaryjnego oznakowania miejsca pracy, zgodnie
zobowiązującymi przepisami.
Ww potencjał techniczny zostanie uznany przez Zamawiającego za wystarczający bez względu na to czy
Wykonawca złoży ofertę na jedno czy na dwa zadania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
a)  jedną osobę do k ierowania robotami ,  uprawnionej  do prowadzenia prac w zakres ie c ięć
sanitarnych,korygujących, prześwietlających, technicznych w koronach drzew,
b) jedną osobę do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych stosowne uprawnienia kierownika robót,
c) jedną osobę do kierowania robotami w zakresie wycinki drzew - inżynier lub technik ogrodnik, leśnik,
d) dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,
e) brakarz posiadający stosowne uprawnienia do sporządzania szacunków brakarskich na podstawie Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), Zarządzenie nr
25Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2013r.,
f) sześciu przeszkolonych pilarzy-drwali z uprawnieniami w tym:
- dwóch pilarzy II stopnia,
- dwóch pilarzy drwali,
- dwóch pilarzy III stopnia z umiejętnościami prowadzenia robót alpinistycznie.
Ww potencjał zostanie uznany przez Zamawiającego za wystarczający bez względu na to czy Wykonawca
złoży ofertę na jedno czy na dwa zadania.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy i dokumentami zamówienia.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski



IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego.
Sala 100 I piętro
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla ZAD NR1 - 40 000 zł (słownie: czterdzieści
tysięcy zł), dla ZAD NR 2 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania
ofertą,dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania
wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski
O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484. ,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Referat Finansowo-Księgowy
pok.115,
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
6 / 6
ul. Postępu 17AWarszawa 02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48
224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl



VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/03/2018

Główny Specjalista

05-03-2018 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

05-03-2018 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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