
Oznaczenie sprawy: 4/EPZ
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wycinka, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną

Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25 C, 44-109
Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem:
przetargi@mzuk.pl lub na stronie internetowej www.mzuk.pl.
Koszt specyfikacji: 13,33 zł
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres prac obejmował będzie wycinkę oraz pielęgnację drzew rosnących na terenach będących
w administrowaniu MZUK i na terenach jednostek podległych, jak również na terenach Gminy Gliwice. Prace
te mogą być wykonywane w ścisłej zabudowie, pod liniami teletechnicznymi, na skarpach przyległych do ulic,
na skarpach cieków wodnych, w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych i użytkowych, jak również
na terenach objętych ochroną konserwatorską.

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wycięcie drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi
i mienia (należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające z usytuowania drzew w zabudowie
miejskiej, jak i kolizję z napowietrzną linią energetyczną, infrastrukturą podziemną)
2. Interwencyjne usuwanie drzew spowodowane między innymi zjawiskami atmosferycznymi.
3. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, w tym cięć pielęgnacyjno-sanitarnych i technicznych
oraz awaryjne usunięcie złamanych, pękniętych lub rozszczepionych konarów drzew, stanowiących
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Należy wziąć pod uwagę wszelkie utrudnienia wynikające
z usytuowania drzew w zabudowie miejskiej, jak i kolidowanie z linią energetyczną, itp.
4. Wykonywanie zabiegów wycinki oraz cięć pielęgnacyjno-sanitarnych i technicznych na terenach objętych
ochrona konserwatorską.
5. Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków.
6. Frezowanie pni tylko w stopniu wskazanym przez Zamawiającego.
7. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
8. Po dokonaniu odbioru drewna, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego- wyrównanie terenu
w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
Uwaga: w cenę za wycinkę oraz cięcia powinna być wliczone również zrębkowanie gałęzi. W cenę frezowania
należy wliczyć zasypanie dołów po wyfrezowaniu.

II. Istotne warunki zamówienia:
1. Zamawiający wymaga wykonywania prac z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie zniszczyć
istniejących nasadzeń, ogrodzenia itp.
2. Należy stosować odpowiednie zabezpieczenia, poprzez oznakowanie i wygrodzenie terenu, na którym
wykonywane będą prace.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania prac przy użyciu podnośnika mechanicznego jedynie
w przypadku drzew wskazanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu pozyskanego drewna w cenie 80 zł/m3 brutto oraz
zagospodarowanie go we własnym zakresie.
5. Zamawiający zastrzega sobie, że część pozyskanego drzewa może zagospodarować na własny użytek.
6. Odbiór drewna następuje na miejscu wycinki, w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia pozyskania drewna.
Drewno powinno być ułożone w stosy o wymiarach: wys. 1,05m, dł. 1m z jego wielokrotnością. Termin odbioru
drewna jest jednoczesnym terminem odbioru prac (dopuszcza się możliwość częściowego odbioru drewna).
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pełnej dyspozycyjności przez 24 godziny na dobę,
W przypadku nagłej, awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w tym złamanie się drzewa
lub konaru wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, Wykonawca winien przystąpić do prac
niezwłocznie ( jednak nie później niż 24 godziny) po otrzymaniu od Zamawiającego informacji drogą
telefoniczną, faksem lub mailem.
8. Termin wykonania poszczególnych prac ustalany będzie każdorazowo i podawany na wystawianym przez
Zamawiającego zleceniu.
9. Wywozu drewna dokonywać środkami transportu o dopuszczalnej ładowności do 5t oraz niezwłocznego
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uporządkowania terenu po wykonaniu prac na danym obiekcie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni.
10. Wywóz drewna może nastąpić wyłącznie po protokolarnym odbiorze.
11. Płatność za wykonane prace będzie odbywać się na koniec każdego miesiąca, bądź po zakończeniu
zlecenia wykonanego na danej jednostce, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
12. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury protokół odbioru prac.
13. Koszty składowania odpadów na wysypisku komunalnym ponosi Wykonawca.
14. Prace wykonywać tylko (nie dotyczy sytuacji awaryjnych)
- w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 700 do 1700
- w soboty w godzinach od 700 do 1400

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz Polityką
Środowiskową obowiązującymi w MZUK.*
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla
dostawców towarów, usług i robót budowlanych obowiązujących w MZUK.*
* - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem Certyfikat ISO
Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 77.21.14.00-6 - nazwa: Usługi wycinania drzew.
Dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 77.21.15.00-7 - nazwa: Usługi pielęgnacji drzew
Oferty częściowe: zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2013r
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
- o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy posiadający uprawnienia do realizacji zamówienia, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie..
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy -o zamówienie w części 1- tereny zieleni miejskiej w Gliwicach
i przynależnych jednostek MZUK, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
co najmniej trzy usługi o zblizonym zakresie, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda z czego
przynajmniej jedna z nich była częściowo wykonana na terenach objętych ochroną konserwatorską.
- o zamówienie wczęści 2 - cmantarze komunalne w Gliwicach, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi o zblizonym zakresie, o wartości nie mniejszej niż
10 000,00 zł brutto każda.
W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek wiedzy i doświadczenia podlega sumowaniu.

3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, to znaczy - mnimum 2 pojazdami o dopuszczalnej ładowności do 5 ton,
- minimum 3 szt. pilarek spalinowych o mocy 2-3 kW,
- minimum 2 szt. pilarek spalinowych o mocy powyżej 4 kW,
- minimum 1 maszyną do zrębkowania,
- minimum 1 frezarką do pni.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy a) Wykonawca ubiegajacy się o zamówienie w części 1:
- minimum 6 pilarzami, w tym jednym z kwalifikacjami określonymi w §8.4 rozporządzenia Ministra Kultury
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z dnia 9.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich (Dz.U. nr 150 poz. 1579),
oraz
- minimum jedną osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi polegającymi
na zabezpieczeniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej
zieleni zabytkowej (na podstawie §8.3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich (âą¦)
(Dz.U. nr 150 poz. 1579)
Łącznie: 7 osób ( personel kierowniczy - 1 osoba + personel wykonawczy - 6 osób).
b) wykonawca ubiegający się o zamówienie w części 2:
- minimum 3 pilarzami..
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej
wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,
- wykaz potencjału technicznego dostępnego wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6,
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7,
- oświadczenie zawarte w ZAŁACZNIKU NR 7, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5  oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy pzp:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 2,
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2,

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone
powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
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jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

~ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo składania ofert,

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 100,00%
Termin składania ofert: 13-02-2013 r. do godz. 11:30.
Miejsce składania ofert: : Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice,
Sekretariat lub listownie na adres zamawiającego.
Termin otwarcia ofert: 13-02-2013 r. o godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert: : Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice,
Sala nr 14
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza
dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
- zamawiajacy dopuszcza zmiane osób reprezentujacych zamawiajacego i wykonawcę na podstawie
pisemnego powiadomienia stron, bez konieczności aneksowania umowy,
- zmiany przedstawicieli stron
- zmiany nazwy lub siedziby firmy zamawiajacego lub wykonawcy,
- rezygnacji z wykonania częsci usługi,
- zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć
nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć
wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych,
powstałego na skutek działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Kierownika Działu
Planowania i Zamówień, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem
nieważności z wyłączeniem zmiany osób reprezentujących zamawiającego i wykonawcę na podstawie
pisemnego powiadomienia stron.

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 05-02-2013  r.

specjalista ds. zamówień publicznych

05-02-2013 r.  Joanna Starosta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

p.o. Dyrektora

05-02-2013 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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