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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 15698-2016 z dnia 2016-01-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów
Przedmiotem zamówienia jest wycinka 104 szt. drzew z gatunku topola przy drogach powiatowych. Przedmiot
zamówienia obejmuje: 1) wycięcie drzew - 104 szt., 2) uprzątnięcie gałęzi i konarów (karczowania pni - frezowania
pni nie...
Termin składania ofert: 2016-02-01

Namysłów: Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowych
Numer ogłoszenia: 16767 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w
BZP: 15698 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100
Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach
powiatowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wycinka 104 szt. drzew z gatunku
topola przy drogach powiatowych. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wycięcie drzew - 104 szt., 2) uprzątnięcie
gałęzi i konarów (karczowania pni - frezowania pni nie należy wykonywać), 3) oczyszczenie terenu po wycince, 4)
wykonanie nowych nasadzeń w ilości 104 szt. drzew, 5) zakup drewna, 6) uporządkowanie terenu. Wycinkę
należy wykonać w sposób nie stanowiący zagrożenia dla użytkowników dróg i obiektów. Szczegółowe informacje
dotyczące wykonania powyższych usług zawarte są w cenniku (dodatek nr 1.8 do SIWZ), Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej (dodatek nr 3 do SIWZ) oraz Zestawieniu drzew przeznaczonych do wycinki wraz z
lokalizacją (dodatek nr 4 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego drewna (po cenach
ustalonych przez zamawiającego) po uprzednim dokonaniu klasyfikacji i obmiaru przez komisję złożoną z
przedstawiciela wykonawcy, osoby uprawnionej w charakterze rzeczoznawcy, powołanego przez zamawiającego i
przedstawiciela zamawiającego. Nasadzenia w miejsce wyciętych drzew: 104 szt. sadzonek - lipa drobnolistna,
klon zwyczajny lub wiąz szypułkowy - o obwodzie minimum 8 cm i wysokości 2,0 m wraz z palikiem. Sprzedaż
drewna dokonana zostanie wg następujących cen: - drewno użytkowe - 167,00 zł/m3 netto (słownie złotych: sto

2016-02-18 14:20

2z3

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=16...

sześćdziesiąt siedem 00/100). - drewno opałowe miękkie (lipa, topola, wierzba) - 63,00 zł/m3 netto (słownie
złotych: sześćdziesiąt trzy 00/100). - drewno opałowe twarde (klon, jawor dąb, buk, grab, brzoza) - 73,00 zł/m3
netto (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy 00/100). Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z
istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą
wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy.
Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również
cennikiem, zestawieniem drzew do wycinki specyfikacją techniczną, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi
w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i
obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót.
Ponadto przedmiotem realizacji jest: - Przygotowanie terenu prac. - Właściwe oznakowanie i zabezpieczenie
prowadzonych prac. Na wykonane prace wymagane jest udzielenie min. 36 miesięcznej gwarancji. Nie dopuszcza
się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych
przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą
obejmowały wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: drogi
powiatowe Powiatu Namysłowskiego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8, 77.21.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.02.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowo Produkcyjne WER Sp. z o. o., ul. Ks. P. Gołąba 21, 46-040 Schodnia,
kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17680,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8840,00
Oferta z najniższą ceną: 8840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 143520,00
Waluta: PLN .
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