Ogłoszenie nr 591913-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.
Gmina Słubice: Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie Gminy
Słubice
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
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: Gmina Słubice, krajowy numer identyfikacyjny 21096679200000,
ul. ul. Akademicka 1 , 69-100 Słubice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 372 000, email przetargi@slubice.pl, faks 957 582 880.
Adres strony internetowej (URL): www.slubice.pl
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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
www.slubice.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.slubice.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:
Urząd Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, sekretariat burmistrza, pok. nr 118
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
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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: Przetarg nieograniczony na
wycinkę i korektę drzew na terenie Gminy Słubice
Numer referencyjny: ZP.271.22.2020.PG
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: Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew oraz
wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących na terenie
Gminy Słubice. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć oferty na
wszystkie części lub wybraną część. Część I zamówienia: „Wycinka drzew na poziomie
gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew i frezowanie pni.” Zadanie I
zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew wyszczególnionych w załączniku
Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych na
wyszczególnionych w załączniku Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F.
Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna,
złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed
przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności
czynnych gniazd ptasich. Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać
cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i
zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony. Wszystkie prace w obrębie koron powinny być
przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się
w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 1) usunięcie gałęzi obumarłych lub
nadłamanych; 2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 3) wykonanie
specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna dokumentacja
fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu). Zakres prac przy
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wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, obejmuje: • cięcia
sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz połamanych
pędów, gałęzi i konarów, • cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi
równomiernie w całej koronie, • cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie
drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr),
usunięcie pędów przybyszowych. • cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni
drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami
technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego, Wykonanie zabiegów cięć
pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z Zamawiającym z
uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych. Zabiegi należy
wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź wysięgnika, metodą
alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie. Wykonawca przed
przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności
czynnych gniazd ptasich. Frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F na głębokość 40 cm
poniżej powierzchni ziemi. Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. od dnia
podpisania umowy lub zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od dnia podpisania
umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu
drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Wykonawca w przypadku wycięcia
drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i
koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich. Część
II zamówienia: „Usunięcie suchych drzew z terenu Parku SOSiR o łącznej ilości około 150
m3 – las.” Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na usunięciu suchych drzew
(50 szt.) z terenu Parku SOSiR o łącznej ilości około 150 m3, z wyrobieniem drewna na
czterdziesto centymetrowe odcinki (40 cm) oraz: 1) uprzątnięcie ściętych drzew i gałęzi, 2)
wyprofilowanie powierzchni gruntu w miejscu wycinki, 3) uporządkowanie terenu po
wykonanych pracach oraz zrąbkowane gałęzie wywieść na składowisko - na koszt
wykonawcy, 4) zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu
podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne
uszkodzenie. Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu wycinki i przycinki do wywozu na
składowisko konarów i gałęzi oraz uporządkowania terenu, nie stwarzając przy tym
zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego oraz przekazać dla Zamawiającego karty
przekazania odpadów ze składowiska. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna,
złożenie i poukładanie wg. gatunku, we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod
kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada
2020 r. od dnia podpisania umowy lub zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od
dnia podpisania umowy. Zapisy dotyczące wykonania prac zadania nr I oraz nr II: Usługi
będą prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w zakresie usuwania i
pielęgnacji drzew, zasadami i wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji przedmiotu umowy norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.
Wykonawca zapewnia, że realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i
doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.
Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac przy drogach stanowiących
przedmiot umowy do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu
(schemat) zatwierdzonym przez Zarządcę dróg na czas wykonywania prac. Wykonawca ma
obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać zagrożenia na drodze.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod
kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które
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posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie
trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych gniazd ptasich. Wykonawca jako
wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), ma obowiązek gospodarowania
powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o odpadach. Roślinność
istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do usunięcia/przycięcia,
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem (np. deskami
amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). Nie dopuszcza się: składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, - wbijania jakichkolwiek
elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez
odpowiednie organy. Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew: 1) Należy unikać cięcia
grubych gałęzi i konarów. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoić ran o średnicy powyżej
10cm. Ze względu na słaby przyrost tkanki gojącej należy zaniechać cięcia grubych gałęzi. 2)
Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, tzn. pozostawia nasadę gałęzi
nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach staramy się nie naruszać
nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem
się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień
tkanki przyrannej (kalusa). 3) Cięcia dokonuje się nie w miejscach przypadkowych, lecz tam,
gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty
potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca. 4) Należy unikać wszelkich
niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnianie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym
drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji. 5) Większe gałęzie należy usuwać
odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten
sposób niedopuszczalnego ranienia drzew obłamywania gałęzi. 6) Podczas wykonywania prac
na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów,
urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku
zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. 7)
Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część.
Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym
podobnych narzędzi. Szczegółowy zakres prac zawierają wzory umowy, które są
załącznikami do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
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
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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: 2020-11-30
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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie: posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł.
Informacje dodatkowe Powyższe warunki dotyczą wszystkich części. W przypadku składania
oferty na więcej niż jedną część Wykonawca powinien wykazać się spełnieniem warunków
dla jednej części zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca
udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę
polegającą na wycince drzew lub korekcie drzew na kwotę min 20 000 zł brutto.
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: Powyższe warunki dotyczą wszystkich części. W przypadku składania
oferty na więcej niż jedną część Wykonawca powinien wykazać się spełnieniem warunków
dla jednej części zamówienia.
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 Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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
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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:
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:
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
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500 zł w części I zamówienia oraz 500
zł w części II zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z
2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto
Zamawiającego: BS Rzepin Oddział w Słubicach numer 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060
5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty. 6.
Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) powinien być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj.
gwaranta/poręczyciela. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, w formie oryginalnego, elektronicznego dokumentu wadialnego.
7. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę oferty jedną z określonych w niniejszej
SIWZ form wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zostanie
wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
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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:
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:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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
Cena brutto oferty 60,00
Termin wykonania 40,00
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
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:
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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:
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:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy na
realizację niniejszego zadania publicznego w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: 1) zmiana regulacji
prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, w zakresie dostosowującym umowy do
tych zmian, 2) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę na pisemny
wniosek Wykonawcy, 3) zmiana Podwykonawcy lub wyprowadzenia Podwykonawcy na
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 4) zmiana terminu usunięcia wad w
sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze usunięcie wad w terminie wskazanym w
umowie lub wyznaczonym przez Zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie utrudnione o
okres trwania przeszkody lub utrudnienia, gdy producent albo serwis nie realizuje swoich
obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji pomimo wezwań Wykonawcy, albo gdy
Wykonawca wykaże trudności w uzyskaniu niezbędnych do usunięcia wad materiałów, lub
wykaże opóźnienia w ich odstawie wpływające na wyznaczony termin usunięcia wad,: 5)
zmiana sposobu wykonania robót, terminu zakończenia (nie dłużej jednak niż o okres trwania
tych okoliczności): a) w razie zmian spowodowanych niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, w szczególności znacznie (10%) odbiegających od typowych warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i
sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i
materiałów – za typowe warunki atmosferyczne uznaje się średnią warunków pogodowych w
danym miesiącu w Słubicach w okresie 12 miesięcy przed dniem podpisania umowy, ustalone
na postawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, b) w przypadku zmian
będących następstwem działań lub zaniechań organów administracji publicznej i innych
podmiotów dotyczących m.in.:  przekroczenie terminów lub odmowy wydania przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wymaganych decyzji zezwoleń, uzgodnień z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  konieczność dokonania zmian decyzji
administracyjnych, c) w przypadku wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź
materiałów, o czas oczekiwania na nie, d) w przypadku działania siły wyższej, za którą uważa
się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których
strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub
skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź,
deszcz nawalny, pożar; strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania
zaistnienia tego stanu, 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie
niedotyczącym istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, a w
szczególności: 1) zmian redakcyjnych umowy, 2) zmian będących następstwem przejęcia z
mocy prawa pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze stron, 3) zmian danych
stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej
umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego
prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
4. Strony przewidują wprowadzenie zmian w oparciu o treść art. 144 ust. 1 pkt. 2 -6 i
następne PZP.
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: 2020-10-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
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(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
> 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:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

„Wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i
Część
1 Nazwa:
technicznych koron drzew i frezowanie pni.”
nr:
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 I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew
wyszczególnionych w załączniku Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i
technicznych na wyszczególnionych w załączniku Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z
załącznikiem Nr 3F. Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie
pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod
kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych
powinny uwzględniać cechy poszczególnych gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu,
rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony. Wszystkie prace w obrębie koron
powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, a
mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30%
korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 1)
usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 2) utrzymywanie uformowanego kształtu
korony drzewa; 3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa
(niezbędna dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego
zabiegu). Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron
drzew, obejmuje: • cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych,
obumarłych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów, • cięcia prześwietlające: usunięcie
drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej koronie, • cięcia korygujące i odtwarzające
koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń
losowych (silny wiatr), usunięcie pędów przybyszowych. • cięcia techniczne: usuwanie gałęzi
i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i kolidujących z obiektami budowlanymi lub
urządzeniami technicznymi, tj.: linie energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego, Wykonanie
zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo ustalić z
Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków estetycznych.
Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika bądź
wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod
kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F na
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głębokość 40 cm poniżej powierzchni ziemi. Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada
2020 r. od dnia podpisania umowy lub zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od
dnia podpisania umowy. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana
bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Wykonawca w
przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi odpowiedzialność
za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku uszkodzenia czynnych
gniazd ptasich. Szczegółowy zakres prac zawierają wzory umowy, które są załącznikami do
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,
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
cena oferty brutto 60,00
termin wykonania 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
„Usunięcie suchych drzew z terenu Parku SOSiR o łącznej ilości około
Część
2 Nazwa:
150 m3 – las.”
nr:
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 zamówienia obejmuje usługę polegającą na usunięciu suchych drzew
(50 szt.) z terenu Parku SOSiR o łącznej ilości około 150 m3, z wyrobieniem drewna na
czterdziesto centymetrowe odcinki (40 cm) oraz: 1) uprzątnięcie ściętych drzew i gałęzi, 2)
wyprofilowanie powierzchni gruntu w miejscu wycinki, 3) uporządkowanie terenu po
wykonanych pracach oraz zrąbkowane gałęzie wywieść na składowisko - na koszt
wykonawcy, 4) zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu
podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne
uszkodzenie. Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu wycinki i przycinki do wywozu na
składowisko konarów i gałęzi oraz uporządkowania terenu, nie stwarzając przy tym
zagrożenia dla ludzi, mienia i ruchu drogowego oraz przekazać dla Zamawiającego karty
przekazania odpadów ze składowiska. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna,
złożenie i poukładanie wg. gatunku, we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod
kątem obecności czynnych gniazd ptasich. Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada
2020 r. od dnia podpisania umowy lub zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od
dnia podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6,
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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
cena oferty brutto 60,00
termin wykonania 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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