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Ogłoszenie nr 537141-N-2020 z dnia 2020-05-06 r.

Zarząd Dróg Powiatowych: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w
Ostródzie na rok 2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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
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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 Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny
51075119000000, ul. ul. Grunwaldzka , 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo
Polska, tel. 0-89 6462414, e-mail ZDP_Ostroda@wp.pl, faks 896 421 762.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zdp.ostroda.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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
http://www.zdp.ostroda.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://www.zdp.ostroda.pl/

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
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul.
Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda. Zaleca składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie zieleni na terenie działania
Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”
Numer referencyjny: ZP.2610.11.2020.BŻ
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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

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: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok
2020” z podziałem na części: 1)Część Nr 1: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów
w m. Ostróda”, 2)Część Nr 2: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu
Drogowego Nr 2 w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie
oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”, 3)Część Nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu
Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”, 4)Część Nr 4: „Cięcia
pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”. 2.Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
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na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby
pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim
fizycznym wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP).

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211400-6
77211500-7
77340000-5

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: Nie
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:
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:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

06.05.2020, 09:25

Firefox

6 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0c6d0...

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: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe brak.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy.
Informacje dodatkowe brak.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)w przypadku składania oferty w części 1- wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem
technicznym tj.: mechaniczną kosiarką do koszenia trawy- minimum 1 szt.; b)w przypadku
składania oferty w części 2- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym tj.: -osobą, która ukończyła
kurs na piły spalinowe; -minimum dwoma osobami, które ukończyły szkolenie z zakresu
wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, zgodnie z
załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 840 z późn. zm.),
przewidziane do kierowania ruchem drogowym; c)w przypadku składania oferty w części 3Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu; d)w przypadku składania oferty w
części 4- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: -posiada doświadczenie w zakresie
wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jednej usługi
polegającej na cięciach pielęgnacyjnych koron drzew, cięciach sanitarnych, cięciach
prześwietlających (rozluźniające koronę), cięciach korygujących, cięciach formujących, cięciach
technicznych (nie przyrodniczych) na ogólną kwotę minimum 10.000,00 PLN brutto. Zamawiający
dopuszcza możliwość wykazania posiadania doświadczenia na podstawie jednej usługi
realizowanej na wymaganą kwotę lub na podstawie kilku usług których łączna wartość wyniesienie
minimum 10.000,00 PLN brutto. -w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował
potencjałem kadrowym tj.: --osobą, która ukończyła kurs na piły spalinowe; --minimum dwoma
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osobami, które ukończyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z
kierowaniem ruchem drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 840 z późn. zm.), przewidziane do kierowania ruchem drogowym;
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: 1.W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w
art. 23 ust. 1 uPzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej odnoszącego się do doświadczenia, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymagane usługi, na
ogólną kwotę minimum 10.000,00 PLN brutto (w ramach jednej lub kilku usług)- dotyczy warunku
udziału w części 4; 2.Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania
warunku dotyczącego się doświadczenia, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał
wymagane usługi, na ogólną kwotę minimum 10.000,00 PLN brutto (w ramach jednej lub kilku
usług)- dotyczy warunku udziału w części 4; 3.Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie
złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 2
do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie, w zakresie: 1)posiadanego doświadczenia, na
podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 lit. a SIWZ (wzór- załącznik nr 5 do
SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona (dotyczy części 4); 2)zdolności technicznej, na podstawie dokumentu, o którym
mowa w § 6 ust.4 pkt 3 lit. b SIWZ (wzór- załącznik nr 6 do SIWZ), złożonego na wezwanie
Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (dotyczy części 1).
3)potencjału kadrowego, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. c SIWZ
(wzór- załącznik nr 7 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona (dotyczy części 2 i 4). 4.Wartości pieniężne mające na
celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane
przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez
wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z
dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

06.05.2020, 09:25

Firefox

8 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0c6d0...

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
-odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa wyżej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 1)dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
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reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.
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:
a)wykaz usług wykonanych lub 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 przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te 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 lub są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty w
części 4); b)wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (w przypadku
składania oferty w części 1); c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym
oraz osoby, która ukończyła kurs na piłę spalinową, wraz z informacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku składania
oferty w części 2, 4).
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
nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór- zał. nr 1 do siwz). 2)wypełniony i podpisany
formularz cenowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c, 1d. 3)oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię
pełnomocnictwa, w przypadku: a)wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku
wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b)ustanowienia przez
wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres
umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

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

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

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:

Czas trwania:

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

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

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie

06.05.2020, 09:25

Firefox

13 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0c6d0...

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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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:
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:

06.05.2020, 09:25

Firefox

14 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0c6d0...

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:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
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:
Zmiany zostały określone w projekcie umowy- zał nr 7a, 7b, 7c, 7d do siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-14, godzina: 09:00,
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
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 2.Postępowanie o udzielenie
zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy
pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp,
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3.Komunikacja między Zamawiającym, a
wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.; dalej: Prawo pocztowe),
osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019
r., poz. 123 ze zm. ). 4.Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5.Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem
że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2020 r. 6.Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5. 7.W

06.05.2020, 09:25

Firefox

16 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c0c6d0...

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 8.Jeżeli zmiana
treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o
zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9.W przypadku dokonywania zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to
konieczne. 10.Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 11.Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o
zmianach na stronie internetowej. 12.Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na
której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio. 13.Osobą uprawnioną przez
Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 1)w kwestiach formalnych- Pani
Barbara Żurańska; 2)w kwestiach merytorycznych- Pan Sławomir Palmowski. Jednocześnie
Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami- niż wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy
kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub / i osobisty w swojej siedzibie.
14.Obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO dokonano w § 34 siwz.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”
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:1.Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: 1)Koszenie traw i chwastów
a)Koszenie traw i chwastów wraz z uprzątnięciem pokosu i uporządkowaniem terenu w pasie drogowym
w ciągach ulic powiatowych powinno być wykonywane trzykrotnie, pierwsze w okresie wiosennym,
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drugie i trzecie - letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być
wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia.
Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym
termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Majstrem Obwodu Drogowego. Drugie koszenie
traw i chwastów powinno być wykonane w terminie czerwiec/lipiec, a trzecie sierpień/wrzesień, w
zależności od takich czynników, jak: -charakteru drogi, -standardu utrzymania danej drogi, -natężenia
ruchu, -występowania obszarów zabudowanych, -występowania parkingów, -istnienia pomników
przyrody, itp. b)W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, a w
szczególności występujące na: -pasach dzielących, -wysepkach i trawnikach, -poboczach, -pod barierami,
oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. Kolejność koszenia
Wykonawca powinien uzgodnić z Majstrem Obwodu Drogowego. Wysokość trawy po skoszeniu
powinna być nie większa niż 5 cm. c)Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały
ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć
zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wycięcie traw i
chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi
równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i
jednorocznych samosiewów kosą. W zależności od potrzeb dopuszcza się koszenie niektórych obszarów
częściej niż trzy razy, ale ogólna powierzchnia koszonego obszaru nie może przekroczyć pierwotnie
założonej. Wykaz terenów zielonych podlegający koszeniu zawiera tabela nr 1. 2)Pielęgnacja
żywopłotów a)Podczas cięcia pielęgnacyjnego ścina się w linii prostej ok. 10-15 cm nowo wyrośniętych
pędów. Pozwala to zapewnić odpowiednią wysokość żywopłotu oraz tempo wzrostu. Gałęzie żywopłotu
można przycinać lekko lub mocniej. Zależy to od kondycji żywopłotu. b)Uprzątnąć teren po
wykonywanych pracach (np. gałęzie, liście itp.). Lokalizację żywopłotu zawiera tabela nr 2. 2.Prace o
których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 odbywać się będą każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (faks,
e-mail), w terminie do 2 dni od zgłoszenia. Prace należy wykonywać codziennie w przypadku dogodnych
warunków atmosferycznych. Czas realizacji każdego zakresu to 20 dni roboczych. Tabela Nr 1- Część Nr
1 KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW M. OSTRÓDA Lp. Nr ulicy Nazwa pow. trawy m2 1. 3032 N 11 Listopada 3725 2. 3052 N 21-go Stycznia 300 3. 3018 N 3-go Maja 1050 4. 3029 N A. Mickiewicza 450
5. 3005 N B. Chrobrego 5490 6. 3051 N Drwęcka 1681 7. 3011 N Graniczna 3720 8. 3012 N
Grunwaldzka 4985 9. 3105 N Jagiełły 7140 10. 3026 N Jana Pawła II 668 11. 3046 N J. Słowackiego 593
12. 1245 N Olsztyńska 6106 13. 3033 N Parkowa 2212 14. 3034 N Partyzantów 442 15. 1230 N
Plebiscytowa 3363 16. 1243 N Czarnieckiego 3717 17. 1961 N Jaracza 1239 18. 3053 N Szosa Elbląska
3739 19. 3054 N Plac Tysiąclecia 177 20. 3016 N Armii Krajowej 380 21. 3006 N Demokracji 513 22.
3010 N Gizewiusza 358 23. 3047 N Sienkiewicza 354 24. 3019 N Herdera 663 25. 3050 N Stapińskiego
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336 26. 3031 N Wyszyńskiego 700 27 3037 N Piłsudskiego 132 28 3015 N Kopernika 796 29 3035 N
Pieniężnego 2478 30 3045 N Spokojna 947 31 3049 N Sportowa 88 32 3058 N Żeromskiego 1150 33
3008 N Św. Dominika Savio 88 34 3022 N Kościuszki 59 35 3043 N Reymonta 26 36 3027 N
Mrongowiusza 41 37 3001 N Garnizonowa 67 38 3038 N Poniatowskiego 440 39 3014 N Kolejowa 194
40 3059 N Niepodległości 66 41 3055 N Warmińska 587 42 3017 N Kętrzyńskiego 440 Razem: 61700
Tabela Nr 2- Część Nr 1 PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTU M. OSTRÓDA Lp. Nr ulicy/nazwa ilość/m2 1.
3105 N - Jagiełły 125 RAZEM 125
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

„Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2
2 Nazwa: w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie
oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

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:1.Zakres
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zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: 1)Wycinka drzew wraz z
frezowaniem karp(OD2) a)wycinkę drzew należy przeprowadzić w warunkach dogodnych dla tego typu
robót (bezwietrzna pogoda, bez opadów, dobra widoczność), b)przed przystąpieniem do wykonania
wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym
schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego, c)w zależności od usytuowania drzewa i stopnia
skomplikowania procesu wycinki, należy zastosować sprzęt specjalistyczny (np. podnośnik koszowy),
lub użyć metod alpinistycznych, d)drzewa w momencie wycinki muszą być pozbawione gałęzi, mieć
zamocowany odciąg do pojazdu, który w trakcie wycinki będzie ukierunkowywał drzewa na
przygotowane miejsce powalenia, e)drzewa muszą być powalone na pobocze, a wszystkie uszkodzenia
pobocza wynikłe z tego tytułu należy natychmiast usunąć, doprowadzając to miejsce do stanu należytego,
f)w momencie powalania drzew oprócz oznakowania należy wprowadzić ręczne kierowanie ruchem
przez osoby do tego uprawnione, g)karpę należy wyfrezować 20 cm poniżej uregulowanego poziomu
terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem, h)odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i
pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca, i)Wykonawca jest zobowiązany oczyścić pas
drogowy z odrostów i chwastów w miejscu wycinki, j)Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone
osobom trzecim, powstałą w związku z wycinką drzew, k)po zakończeniu prac uprzątnąć teren (np.
gałęzie, liście itp.), i)wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wycinki drzew zapłacić
Odbiorcy kwotę 600,29 zł (słownie: sześćset złotych 29/100) za przekazane do wycinki drzewo (15,88
m3), sklasyfikowane przez Komisję Klasyfikacyjną działającą przy danym Obwodzie Drogowym, na
rachunek w banku PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Gdańsku Nr 39 1020 1811 0000 0102 0272 2320.
Cenę za 1 m3 pozyskanego drewna określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu w kwocie 35,00 zł netto + 8%
VAT. Lokalizację i ilości drzew do wycinki zawiera tabela nr 3 2)Frezowanie karp (OD1, OD2) a)Przed
przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z
zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego, b)karpę należy wyfrezować 20
cm poniżej uregulowanego poziomu terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem. c)Uprzątnąć teren po
wykonywanych pracach (np. wióry, ścinki itp.). d)Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu
drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca. Lokalizację i ilości karp do
frezowania zawierają tabele nr 4 i 5 Tabela Nr 3- Część Nr 2 WYCINKA DRZEW I FREZOWANIE
KARP OD2 Lp. nr drogi strona kilometraż obwód drzewa(cm) ilość m3 kwota do zapłaty 1 1221N m.
Żabi Róg prawa 0+850 158 1 0,76 28,73 zł 2 1160N k. m. Podągi prawa 8+165 345 1 3,78 142,89 zł 3
1160N k. m. Podągi lewa 8+665 439 1 3,78 142,89 zł 4 1160N k. m. Podągi lewa 8+905 345 1 3,78
142,89 zł 5 1162N k. m. Warkałki lewa 10+130 323 1 3,78 142,89 zł RAZEM 5 Tabela Nr 4- Część Nr 2
FREZOWANIE KARP OD1 Lp. Nr drogi strona drogi kilometraż średnica karpy (cm) ilość 1. 1230N ul.
Olsztyńska prawa 5+700-6+200 90 1 2. 1230N ul. Olsztyńska prawa 5+700-6+200 100 1 3. 1230N ul.
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Olsztyńska prawa 5+700-6+200 110 1 4. 1230N ul. Olsztyńska prawa 5+700-6+200 120 1 5. 1232N odc.
Ostrowin- gr. powiatu prawa 20+900-22+000 200 1 6. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu lewa
20+900-22+000 190 1 7. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu prawa 20+900-22+000 210 1 8. 1232N odc.
Ostrowin- gr. powiatu lewa 20+900-22+000 230 1 9. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu lewa
20+900-22+000 220 1 10. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu lewa 20+900-22+000 190 1 11. 1232N odc.
Ostrowin- gr. powiatu lewa 20+900-22+000 200 1 12. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu lewa
20+900-22+000 240 1 13. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu lewa 20+900-22+000 230 1 14. 1232N odc.
Ostrowin- gr. powiatu prawa 20+900-22+000 220 1 15. 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu prawa
20+900-22+000 200 1 RAZEM 15 Tabela Nr 5- Część Nr 2 FREZOWANIE KARP OD2 Lp. Nr. drogi
strona drogi kilometraż średnica karpy (cm) ilość 1. 1174N k. m. Jurki prawa 2+275 117 1 2. 1920N odc.
Dr W528 - Stolno lewa 0+280 105 1 3. 1178N m. Morąg prawa 0+930 72 1 4. 1183N m. Strużyna lewa
11+145 75 1 5. 1186N k. m. Słonecznik lewa 8+705 93 1 6. 1186N k. m. Słonecznik lewa 8+715 80 1 7
1219N odc. Słonecznik - Bartężek lewa 9+415 99 1 8. 1219N odc. Słonecznik - Bartężek lewa 9+450 105
1 9. 1219N odc. Słonecznik - Bartężek prawa 9+490 130 1 10. 3069N m. Morąg lewa 0+300 50 1 11.
3088N m. Morąg lewa 0+556 57 1 12. 1180N k. m. Piłąg prawa 7+295 70 1 13. 1179N m. Sambród
prawa 8+205 100 1 14. 1223N m. Kozia Góra lewa 11+890 70 1 15. 1180N m. Morąg prawa 0+755 70 1
16. 1191N odc. Złotna - Markowo prawa 2+536 62 1 17. 1191N odc. Złotna - Markowo prawa 2+552 60
1 18. 1191N odc. Złotna - Markowo prawa 2+561 53 1 19. 1191N odc. Złotna - Markowo prawa 2+571
59 1 20. 1215N m. Jędrychówko lewa 2+500 55 1 21. 1215N m. Morąg prawa 0+600 70 1 22. 3063N m.
Morąg lewa 0+440 110 1 23. 3063N m. Morąg lewa 0+420 104 1 24. 3063N m. Morąg lewa 0+365 96 1
25. 3063N m. Morąg lewa 0+045 67 1 26. 3082Nm. Morąg prawa 0+245 42 1 27. 1183N m. Bogaczewo
lewa 22+980 94 1 28. 1179N m. Małdyty lewa 12+889 130 1 29. 1918N odc. Kamionka - Królewo prawa
3+600 70 1 30. 1211N k. m. Nowy Dwór prawa 9+840 103 1 31. 1211N k. m. Nowy Dwór prawa 9+461
73 1 32. 1203N m. Ględy prawa 4+247 95 1 33. 1190N odc. Klonowy Dwór - Kanty prawa 4+855 96 1
34. 1190N odc. Klonowy Dwór - Kanty prawa 4+900 90 1 35. 1190N odc. Klonowy Dwór - Kanty prawa
4+925 140 1 36. 1183N k. m. Markowo prawa 8+527 93 1 37. 1183N k. m. Markowo prawa 7+927 117 1
38. 1183N k. m. Markowo lewa 9+300 70 1 39 1180N m. Dury prawa 2+510 60 1 40. 1180N m. Dury
prawa 2+525 62 1 41. 1180N m. Dury prawa 2+530 67 1 42. 1180N odc. Piłąg - Żabi Róg lewa 5+415 96
1 43 1189N k. m. Maliniak lewa 9+440 80 1 44 1223N k. m. Kozia Góra prawa 4+247 80 1 45 1223N k.
m. Kozia Góra prawa 4+272 70 1 46 1223N k. m. Kozia Góra prawa 4+283 83 1 47 1223N k. m. Kozia
Góra prawa 4+329 56 1 48 1223N k. m. Kozia Góra prawa 4+435 67 1 49 1223N k. m. Kozia Góra prawa
4+350 63 1 50 1223N k. m. Kozia Góra prawa 4+360 80 1 51 1211N odc. Kamionka - Nowy Dwór lewa
7+800 70 1 52 1178N k.m. Kruszewnia lewa 2+424 100 1 53 1211N odc. Kamionka - Nowy Dwór prawa
8+700 93 1 RAZEM 53
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

3 Nazwa:

„Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu
Drogowego Nr 2 w Morągu”

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:Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: Usunięcie karp 1)Przed
przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z
zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego, 2)Odpady po usunięciu karp
Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 3)Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach.
4)Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest
Wykonawca, 5)Miejsce po usuniętej karpie uzupełnić pospółką, grunt należy zagęszczać warstwami max.
20 cm. Lokalizacje i ilości karp do usunięcia zawierają tabele nr 6 i 7. Tabela Nr 6- Część Nr 3
USUNIĘCIE KARP OD1 Lp. Nr drogi strona drogi Kilometraż Wielkość karpy-ilość mat. do zasypania
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dołu [m3] ilość 1. 1232N odc. Smykowo- Brzydowo lewa 6+100 1,5 1 2. 1232N odc. Kraplewo- Durąg
lewa 13+300 1,5 1 3. 1232N odc. Kraplewo- Durąg prawa 13+300 1,5 1 4. 1233N odc. Turznica- Reszki
lewa 3+200 1,5 1 5. 1261N odc. Frygnowo- Grunwald prawa 0+850 1,5 1 6. 3012N m Górka prawa
4+270 1,5 1 RAZEM 6 Tabela Nr 7- Część Nr 3 USUNIĘCIE KARP OD2 Lp. Nr drogi strona drogi
Kilometraż Wielkość karpy-ilość mat. do zasypania dołu [m3] ilość 1. 1160N k. m. Podągi lewa 0+750
2,40 1 2. 1199N odc. Książnik - Boguchwały prawa 6+071 0,90 1 3. 1401N m. Pityny lewa 0+250 2,40 1
4. 1217N odc. Raj - Lubin prawa 2+450 1,20 1 5. 1219N odc. Słonecznik - Bartężek lewa 9+520 1,80 1 6.
1219N odc. Słonecznik - Bartężek lewa 9+131 4,60 1 7. 1928N k. m. Kreki lewa 0+666 0,60 1 8. 1928N
m. Jarnołtowo prawa 7+973 2,80 1 9. 1201N odc. Bieniasze - Niegławki lewa 9+734 6,40 1 10. 1215N k.
m. Jędrychówko lewa 6+020 1,20 1 11. 1215N k. m. Jędrychówko prawa 2+690 1,20 1 12. 1225N k. m.
Tabórz lewa 2+510 2,30 1 13 1193N k. m. Warkały lewa 0+500 3,00 1 RAZEM 13
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia. Część Nr 3: 35 dni od dnia
podpisania umowy;

Część nr: 4 Nazwa: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”
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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:1.Zakres
zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac: - Przed przystąpieniem do prac,
należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego. 1)Cięcia pielęgnacyjne koron drzew a)Usunięcie gałęzi i
konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych,
uschniętych i złamanych dokonuje się całorocznie do 30% wielkości korony. Powierzchnia cięcia musi
być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrymi narzędziami (nożem
ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).
b)Do cięć pielęgnacyjnych wykonawcy należą: - cięcia sanitarne - polegające na usuwaniu pędów, gałęzi
i konarów chorych, martwych oraz uszkodzonych, - cięcia prześwietlające (rozluźniające koronę) mające na celu zmniejszenie oporu dla wiatru. Pośrednio cięcie takie dopuszcza do wnętrza korony
światło oraz umożliwia przewietrzanie korony, - cięcia korygujące - zmierzające do zniwelowania wad
budowy korony, w celu poprawienia kondycji drzewa. Są to wady wynikające zazwyczaj z
nieprawidłowego uformowania korony w szkółkach i nie wyeliminowania ich po przesadzeniu na miejsce
stałe, - cięcia formujące - zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej w trakcie produkcji
materiału szkółkarskiego oraz w pierwszym okresie pielęgnowania drzewa po posadzeniu w miejscu
docelowym, - cięcia techniczne (nie przyrodnicze). Są to cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z
urządzeniami technicznymi lub architekturą umożliwiające sąsiedztwo drzewa i kolidującego z nim
obiektu. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia wykonywane są natychmiastowo. W
pozostałych sytuacjach należy je przeprowadzać tak jak cięcia pielęgnacyjne, c)Gałęzie martwe odcina
się u podstawy, tuż przed granicą żywych tkanek, z zasadą nienaruszania kalusa, bez względu na jego
wielkość, d)Gałąź żywą wrastającą pod kątem ostrym, odcina się u podstawy usuwanej gałęzi, bez
uszkadzania zgrubienia, e)Gałąź żywą wyrastającą pod kątem zbliżonym do kąta prostego odcina się
przed zgrubieniem nasady, nie uszkadzając obrączki lub brewki, f)Likwidację rozwidlenia
równorzędnego wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż przed zgrubieniem lub obrączką, tnąc
równolegle do linii którą wyznacza oś gałęzi do pozostawienia, g)po zakończeniu prac uprzątnąć teren (
np. gałęzie, liście itp.). Lokalizacje i ilości drzew do pielęgnacji koron zawiera tabela nr 8 Tabela Nr 8Część Nr 4 CIĘCIE PIELĘGNACYJNE KORON DRZEW W M. OSTRÓDA Lp. Nr drogi strona
kilometraż ilość 1. 1243N lewa 0+430-0+470 1 2. 1243N lewa 0+430-0+470 1 3. 1243N lewa
0+430-0+470 1 4. 1243N lewa 0+430-0+470 1 5. 3019N prawa 0+100-0+200 1 6. 3019N prawa
0+100-0+200 1 7. 3019N prawa 0+100-0+200 1 8. 3019N prawa 0+100-0+200 1 9. 3054N prawa 0+360
1 10. 3018N prawa 0+120 1 RAZEM 10
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 15
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

1)cena

60,00

2)społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych, 20,00
3)społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia: Cześć Nr 4: 15 dni od dnia
podpisania umowy.
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