
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.krapkowice.pl 

 

Krapkowice: Wycinka i piel ęgnacja drzew na terenie gminy 

Krapkowice  

Numer ogłoszenia: 432206 - 2012; data zamieszczenia : 05.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 

077 4466800, faks 077 4466888. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie 

gminy Krapkowice. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres zamówienia 

obejmuje : 1. Wycinka drzew miękkich o średnicy pnia 21-30 cm i 41-65 cm. 2. Wycinka drzew 

twardych o średnicy pnia 31-40 cm i 41-65 cm. 3. Odmładzanie starszych drzew o średnicy pnia 

ponad 41 cm. 4. Frezowanie pni drzew. 5. Oczyszczenie terenu wraz z wywozem drewna. 

Zestawienie drzew do wycinki Wykaz i lokalizacja zadań przeznaczonych do realizacji . 1. Wycinka 

drzew przydroŜnych, ul. PrzybrzeŜna w Krapkowicach /wyspa/ - topola czarna- 6 szt. o obwodach 

pni : 199 cm, 222 cm, 292 cm, 306 cm, 312 cm, i 355 cm. 2. Wycinka drzewa - k/krzyŜa w 

miejscowości w miejscowości Kórnica - topola czarna o obwodzie pnia 212 cm. 3. Wycinka drzew 

przydroŜnych, ul. Wodna w śuzeli - wierzba krucha - 4 szt. o obwodach pni: 166 cm, 175 cm, 216 

cm i 226 cm ; jesion wyniosły - 1 szt. o obwodzie pnia 100 cm ; robinia akacjowa - 1 szt. o obwodzie 



pnia 109 cm. 4. Wycinka drzew w obrębie rowu melioracyjnego stanowiącego własność gminy w 

miejscowości Dąbrówka Górna - topola osika - 11 szt. o obwodach pni : 20 cm /1szt./, 26 cm /1szt./, 

27 cm./2szt./, 28 cm./3 szt./, 30 cm./1 szt./, 31 cm/2szt./ ; wierzba krucha - 6 szt. o obwodach pni : 

170 cm, 182 cm, 192 cm, 195 cm, 201cm, 314 cm ; jesion wyniosły - 2 szt. o obwodach pni : 121 

cm i 133 cm. 5. Wycinka drzewa na Zieleńcu , ul. Kilińskiego w Krapkowicach - świerk pospolity 1 

szt. o obwodzie pnia 150 cm. 6. Wycinka drzew przydroŜnych, ul. 3 Maja w Krapkowicach - topola 

chińska - 11szt. 7. Wycinka drzew w przydroŜnych, ul. OdrowąŜów w Krapkowicach - topola czarna 

-3szt. o obwodach pni : 166 cm, 190 cm i 233 cm. 8. Wycinka drzew przydroŜnych, ul. Ks. Koziołka 

w Krapkowicach - lipa drobnolistna 2szt. o obwodach pni 176 cm i 198 cm. 9. Frezowanie pni po 

ściętych drzewach z poz. 6 10. Przycinka techniczna, ul. 3 Maja w Krapkowicach - usuniecie gałęzi 

zachodzących na dach budynku gospodarczego POD /teren ogródków działkowych/ - klony - 2szt. 

o obwodach pni 40-60 cm. 11. Wywóz i utylizacja gałęzi pozyskanych z wycinki drzew - dot. pkt 1-8 

i 11 zestawienia. 12. Pocięcie wyciętych drzew /dot. pkt 1-8 zestawienia/ na odcinki 1,0 m i 

przetransportowanie pozyskanego drewna w formie wałków na odległość do 2km /Zespół Szkolno-

Przedszkolny Nr 4 w Krapkowicach, ul. śeromskiego 24/. Technika wykonania prac wycinkowych 

jest dowolna, a odpowiedzialność za bezpieczne ich wykonanie oraz ewentualne koszty 

organizacyjne ponosi wykonawca. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.21.14.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 25. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  



• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca winien naleŜycie wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, przynajmniej jedną robotę polegającą na wycince drzew o wartości nie mniejszej 

niŜ 15 000 zł. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  



• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Formularz ofertowy - wg. załącznika nr 1 do SIWZ, 2. Wypełniony przedmiar robót /Kosztorys 

ofertowy/ 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy, jedynie w niŜej wymienionych 

przypadkach: 1. urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 2. gdy wykonanie zamówienia 

będzie niemoŜliwe ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne - termin realizacji ulegnie 

przedłuŜeniu o okres uniemoŜliwiający realizacje zadania. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i 

Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

13.11.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21 47-303 

Krapkowice pokój nr 16C /parter/. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Nie dotyczy.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


