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Stargard Szczeci ński: Interwencyjna wycinka w 2013 roku do 200 

drzew oraz wykonanie nasadze ń młodych drzew w pasie 

drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu starga rdzkiego  

Numer ogłoszenia: 11470 - 2013; data zamieszczenia:  08.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard 

Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5775219, faks 091 5775219. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdpstargard.rii.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:  Interwencyjna wycinka w 2013 roku do 

200 drzew oraz wykonanie nasadzeń młodych drzew w pasie drogowym dróg powiatowych na 

terenie powiatu stargardzkiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Interwencyjna wycinka w 

2013 roku do 200 drzew oraz wykonanie nasadzeń młodych drzew w pasie drogowym dróg 

powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego. Wykonanie robót obejmuje: Wycinka drzew: 

Wykonanie wycinki do 200 drzew w 2013 roku, w tym do 31 marca 2013 r. należy wyciąć 79 drzew 

(załącznik nr 8 do SIWZ): 1. Ścięcie drzewa na poziomie minimum 5,0 cm poniżej nawierzchni 

pobocza przy założeniu 5% spadku zgodnie z załączonym rysunkiem - załącznik nr 7 do SIWZ. 2. 

Ścięcie drzewa oraz obcięcie wierzchołka drzewa i gałęzi, pocięcie gałęzi na części dogodne do 

transportu. Uwaga: w przypadku obecności zabudowań lub linii napowietrznych ścinkę należy 



wykonać metodą sekcyjną przy użyciu podnośnika. 3. Zasypanie ziemią dołów po wycince, 

uporządkowanie i wyrównanie pobocza. 4. Teren po prowadzonych pracach należy uprzątnąć 

poprzez zagospodarowanie drewna przez Wykonawcę we własnym zakresie. 5. Wykonawca 

zobowiązany będzie do odkupienia pozyskanego z wycinki drewna za kwotę brutto 60,00 zł/ m3 

słownie: sześćdziesiąt zł. za 1m3. Nasadzenie drzewek: Wykonanie nasadzeń do 200 drzewek, 

które należy wykonać w okresie jesiennym po dokonanej wcześniej wycince drzew w miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego: 1. Drzewka winny mieć wysokość około 2 m (rodzaj zgodny ze 

zleceniem). Nie dopuszcza się drzewek z krzywizną, z widocznymi śladami chorobowymi oraz 

uszkodzeniami mechanicznymi. 2. Drzewka przymocować do palika taśmą. 3. Paliki powinny być 

umocowane stabilnie. 4. Po posadzeniu drzewka należy dokładnie podlać wodą - około 5 l wody 

pod jedno drzewko. W trakcie prowadzenia robót odcinek drogi należy oznakować zgodnie z 

projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt oznakowania robót należy sporządzić i uzgodnić 

zgodnie z; - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem; - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Koszty wykonania 

projektu ponosi Wykonawca. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami z 

zachowaniem szczególnych przepisów bhp. Prace będą zlecane interwencyjnie z co najmniej 7 

dniowym wyprzedzeniem.. 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zgodnie z art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia uzupełniającego stanowi 

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Będzie ono polegać na wykonaniu usług 

tego samego rodzaju co przedmiotowe. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje 

uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki 

finansowe na ten cel. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 13.12.2013. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i 

doświadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy w dołączonych do oferty wymaganych 

oświadczeniach i dokumentach wykonawca wykazał, że wykonał usługę/usługi w 

zakresie wycinki drzew w ilości minimum 50 szt., rosnących w pasach dróg publicznych, 

wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Zamawiający będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

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 ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub 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, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• 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, 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

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

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

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

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 



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

niż 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. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1; 2. wykaz robót, które będą zlecone 

podwykonawcom (jeżeli dotyczy) załącznik nr 8; 3. upoważnienie osób podpisujących ofertę do 

reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie 

z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego; 

4. pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców 

(jeżeli dotyczy) 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo 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: najniższa 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.zdpstargard.rii.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg 

Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński. 

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

17.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard 

Szczeciński pok. nr 3. 

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

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

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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 
 


