
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 159073-2016 z dnia 2016-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Staszów
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w roku 2017 terenów zielonych będących własnością Gminy
Staszów usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów obejmujące: 1) Trawniki - na terenie miasta Staszowa -
powierzchnia ogółem...
Termin składania ofert: 2016-08-10

Staszów: Bieżące utrzymanie w roku 2017 terenów zielonych,

będących własnością Gminy Staszów, usytuowanych na terenie

miasta i gminy Staszów

Numer ogłoszenia: 137684 - 2016; data zamieszczenia: 31.08.2016

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: 159073 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel.

015 8642014, faks 015 8643261.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie w roku 2017 terenów

zielonych, będących własnością Gminy Staszów, usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie w roku

2017 terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów usytuowanych na terenie miasta i gminy

Staszów obejmujące: 1) Trawniki - na terenie miasta Staszowa - powierzchnia ogółem 334 808 m2: a)

koszenie traw z częstotliwością wskazaną w załączniku nr 1 do projektu umowy, grabienie i wywożenie

do kompostowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie, b)

bieżące grabienie liści i wywożenie do kompostowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych w Rzędowie, c) nawożenie trawników (powierzchnia ogółem - 334 808 m2) dwa razy w
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roku uniwersalnymi nawozami ogrodniczymi (w czasie i ilości zgodnej z instrukcją wysiewu): - nawożenie

wiosenne - w miesiącu kwietniu nawozami tzw. startowymi lub wiosennymi nawozami do trawników

posiadającymi w swoim składzie wysoką zawartość azotu - N, oraz komplet niezbędnych

makroelementów (fosfor- P i potas - K oraz magnez - Mg i wapń - Ca), - nawożenie jesienne - na

przełomie sierpnia i września nawozami posiadającymi w swoim składzie dużą zawartość fosforu i

potasu - makroelementów, które mają dobry wpływ na zimowanie trawników, d) rekultywacja miejsc

wydeptanych i zniszczonych poprzez wysianie i pielęgnację traw uniwersalnych, usunięcie starej trawy,

dowiezienie ziemi i zasianie nowej trawy na terenie miasta i gminy Staszów, w miejscach wskazanych

przez Zamawiającego; 2) Żywopłoty i skupiska krzewów na terenie miasta Staszowa - powierzchnia

ogółem 2 000 m2: a) wykonywanie cięć pielęgnacyjnych oraz formowanie żywopłotów i krzewów,

wraz z zebraniem i wywiezieniem ściętych gałęzi do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych w Rzędowie, b) wapnowanie wapnem magnezowym zgodnie z normami raz w roku, c)

nawożenie nawozami mineralnymi (w czasie i ilości zgodnej z instrukcją wysiewu) dwa razy w roku; 3)

Kwietniki, rabaty bylinowe i donice (do 50szt.) na terenie miasta Staszowa (Rynek, park im. A.Bienia i

teren przy UMiG Staszów) - powierzchnia ogółem - 635 m2: a) wapnowanie wapnem magnezowym

zgodnie z normami raz w roku, b) zakup i nasadzenie (zgodnie ze sztuką nasadzeń), kwiatów w

ilościach: - Begonia - 3 200 szt., - Szałwia - 1 500 szt., - Pelargonia - 2 000 szt., - Żeniszek - 500 szt., -

Niecierpek - 500 szt., - Dalia - 400 szt., - Dragon - 100 szt., - Trawy Ozdobne - 100 szt. c) pielenie,

podlewanie, bieżące odchwaszczanie, przycinanie kwiatostanów - według potrzeb - nie rzadziej niż dwa

razy w tygodniu, d) zabezpieczenie bylin do przezimowania, e) usuwanie obumarłych roślin i

przekwitłych kwiatostanów - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, f) nawożenie wiosenne - w miesiącu

kwietniu rabat bylinowych nawozami wiosennymi bogatymi w azot- N, (długo działającymi) w ilości

zgodnej z instrukcją wysiewu, g) kompostowanie wiosenne (przed sadzeniem kwiatów) terenów

przeznaczonych pod uprawę kwiatów jednorocznych (w ilości zgodnej z instrukcją dawkowania); 4)

Drzewa - wszystkie drzewa na terenach stanowiących własność Gminy Staszów, rosnące w granicach

administracyjnych miasta: a) prześwietlanie i formowanie koron drzew, b) cięcia pielęgnacyjne drzew, c)

oczyszczanie drzew z odrostów, d) wykonanie przeglądu wszystkich drzew objętych przedmiotem

zamówienia pod kątem ich stanu fitosanitarnego i technicznego - raz w roku, e) wykonanie wykazu

drzew kwalifikowanych do usunięcia, które: - zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących

obiektach budowlanych, - zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, - wymagają usunięcia, w

związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów, - obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie; f)

usuwanie wiatrołomów - nie więcej niż 100 sztuk, g) zakup do nasadzeń na terenie miasta i gminy

Staszów, celem uzupełnienia zieleni sadzonek drzew ozdobnych (nie mniej niż 100 sztuk) i krzewów

ozdobnych (nie mniej niż 200 sztuk), h) na zadanie opisane w pkt 4 lit. g Wykonawca udziela

12-miesięcznej gwarancji. 5) Drzewa rosnące na terenie gminy Staszów na nieruchomościach
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stanowiących własność gminy Staszów: a) usuwanie drzew suchych, obumarłych i zagrażających

bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz bezpieczeństwu ruchu pieszego i kołowego w ciągach

komunikacyjnych - na zlecenie Zamawiającego - do 300 sztuk w roku, w tym: - drzewa o obwodzie pnia

(mierzonego na wysokości 130 cm) 51cm do 100 cm - do 100 szt., - drzewa o obwodzie pnia

(mierzonego na wysokości 130 cm) od 101 do 200 cm - do 50 szt., - drzewa o obwodzie pnia

(mierzonego na wysokości 130 cm) powyżej 200 cm - do 50 szt. b) usuwanie wiatrołomów - nie więcej

niż 100 szt.; 6) Bieżące utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie

miasta Staszowa w ilości ok. 30 000 m2, polegające głównie na: a) koszeniu trawy, grabieniu i

wywożeniu do kompostowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w

Rzędowie - nie mniej niż sześć razy w roku, b) formowaniu koron drzew i krzewów; 7) Bieżące

utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym dróg gminnych na terenach wiejskich gminy

Staszów, wymienionych w załączniku Nr 2 do projektu umowy, na długości ok. 111,2 km polegające

głównie na: a) koszeniu traw na całej szerokości pasa drogowego (wraz z rowami przydrożnymi) - nie

mniej niż trzy razy w roku, b) usuwaniu krzewów powodujących niedrożność rowów przydrożnych, c)

przycinaniu koron drzew i krzewów obniżających widoczność na drodze, wchodzących w skrajnię jezdni i

zasłaniających tarcze znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - na

długości nieprzekraczającej 50 km pasa drogowego, d) uporządkowaniu terenu objętego ww. pracami -

uprzątnięciu i wywiezieniu obciętych konarów i gałęzi do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych w Rzędowie; 8) Na terenach usytuowanych na terenie gminy Staszów - tereny zielone na

terenie sołectw - powierzchnia ogółem - 73 746,00 m2 - koszenie traw w częstotliwości wskazanej

w załączniku nr 3 do projektu umowy. Projekt umowy wraz z następującymi załącznikami: - Załącznik Nr

1 - Wykaz numerów ewidencyjnych działek (trawników), usytuowanych na terenie miasta,

przeznaczonych do utrzymania wraz z ich powierzchnią oraz częstotliwością wykonywania koszenia

trawy w czasie trwania umowy, - Załącznik Nr 2 - Wykaz dróg gminnych na terenach wiejskich gminy

Staszów, przeznaczonych do utrzymania (koszenie traw), - Załącznik Nr 3 - Wykaz numerów

ewidencyjnych działek (tereny zielone), usytuowanych na terenie sołectw, przeznaczonych do

utrzymania wraz z ich powierzchnią oraz częstotliwością wykonywania koszenia trawy w czasie trwania

umowy, stanowi załącznik Nr 9 SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) w zakresie transportu i zbierania odpadów powstałych w

wyniku realizacji zamówienia oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Termin realizacji zamówienia: od dnia

01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku. INFORMACJA O ZAOFEROWANYM CZASIE

PRZYSTĄPIENIA DO USUNIĘCIA WIATROŁOMÓW WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z

NAJKRÓTSZYM I NAJDŁUŻSZYM ZAOFEROWANYM CZASEM PRZYSTĄPIENIA DO USUNIĘCIA

WIATROŁOMÓW: Czas przystąpienia do usunięcia wiatrołomów w wybranej ofercie: 4 godziny,
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Najkrótszy zaoferowany czas przystąpienia do usunięcia wiatrołomów: 4 godziny, Najdłuższy

zaoferowany czas przystąpienia do usunięcia wiatrołomów: 4 godziny..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.34.00.00-5.

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: 30.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ w Staszowie Spółka

Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 277777,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 295000,00

Oferta z najniższą ceną: 295000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 295000,00

Waluta: PLN .
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