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Ogłoszenie nr 500288584-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Gmina Miasta Zakopane: Dostawa drzew wraz z usługą ich nasadzenia na terenie Miasta
Zakopane
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 638400-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Zakopane, Krajowy numer identyfikacyjny 65494800000, ul. ul. T. Kościuszki
13, 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 20 448, e-mail
przetargi@um.zakopane.pl, faks 182 020 448.
Adres strony internetowej (url): www.zakopane.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa drzew wraz z usługą ich nasadzenia na terenie Miasta Zakopane
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.64.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) 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 Zadania 1 jest dostawa wraz z nasadzeniem 51 szt. drzew na terenie
miasta Zakopane, zgodnych pod względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem
nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, w miejscach
wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej
specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą. W ramach nasadzeń drzew, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1) wzoru umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji,
Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy
dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa, 2) wymiany podłoża na ziemię
urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 1 m (dotyczy drzew sadzonych na
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skwerze im. F. Pawlicy przy ul. Harenda i na terenie Parku Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej),
3) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 0,5 m
(dotyczy pozostałych drzew), 4) wykonania drenażu wokół sadzonych drzew poprzez wykopanie
rowków zbierających nadmiar wody z powierzchni utwardzonej, o średnicy ok. 0,3 m do
głębokości podłoża przepuszczalnego (ok. 1m) oraz wypełnienia ich żwirem zmieszanym z
piaskiem gruboziarnistym (dotyczy 4 szt. drzew z gatunku buk pospolity ‘Dawyck’ w Parku
Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej), 5) uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do
miąższości 5-10cm, w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu
korony sadzonego drzewa, 6) obfitego podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich
parametrom, 7) zabezpieczenia drzew przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający
stabilność poprzez: a) zakotwienie drzew przy użyciu 3 płaskich stalowych kotew mocujących i
taśm pętlowych zakładanych na koronę drzewa oraz naciągów z liny stalowej (dotyczy 16 szt.
drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy przy ul. Harenda), b) palikowanie drzew tj.:
wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych o średnicy co najmniej 6
cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej korony sadzonego
drzewa oraz na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji elastycznym
wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy pozostałych drzew), c) założenia zabezpieczeń z siatki
ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm
mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych żerdzi drewnianych, 8)
wykonania zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po posadzeniu (nie dotyczy
drzewa iglastego). Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej
gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń. UWAGA!!!
Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale
nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30 pkt. natomiast wykonawca który
zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt. 3.2.Zadanie 2
Przedmiotem zamówienia zadania 2 jest dostawa wraz z nasadzeniem 4 szt. drzew na obszarze
Równi Krupowej w Zakopanem wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego, zgodnych
pod względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy,
stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, w miejscach wskazanych na załączniku
mapowym nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, w sposób
zgodny ze sztuką ogrodniczą. W ramach nasadzeń drzew, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1)
wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest
do: 1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy dwukrotnie większej niż bryła
korzeniowa sadzonego drzewa, 2) przygotowania miejsc pod nasadzane drzewa na terenie
Równi Krupowej Górnej poprzez wybranie kamieni i zabezpieczenia ich podczas trwania prac
oraz ponownym ułożeniu kamieni w obrębie zabytkowej kępy po posadzeniu drzewa, 3)
wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 1 m, 4)
uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do miąższości 5-10cm, w oparciu o korę
sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu korony sadzonego drzewa, 5) obfitego
podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich parametrom, 6) zabezpieczenia drzew
przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność poprzez: a) palikowanie drzew
tj.: wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych o średnicy co najmniej
6 cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej korony
sadzonego drzewa oraz na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji
elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy pozostałych drzew), b) założenia
zabezpieczeń z siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o rozstawie oczek max.
1,5 cm x 1,5 cm mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych żerdzi
drewnianych, 7) wykonania zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po
posadzeniu. Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej
gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń. UWAGA!!!
Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty
najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale
nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30 pkt. natomiast wykonawca który
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zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 03452000-3
Dodatkowe kody CPV: 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wraz z nasadzeniem 51 szt. drzew na
terenie miasta Zakopane

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 69444.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa „Ogród-Partner” Jakub Dwernicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Konary 212
Kod pocztowy: 32-031
Miejscowość: Mogilany
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 80287.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66096.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 80287.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wraz z nasadzeniem 4 szt. drzew na
obszarze Równi Krupowej w Zakopanem wpisanym do
rejestru zabytków woj.małpolskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5555.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa "Ogród-Partner" Jakub Dwernicki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Konary 212
Kod pocztowy: 32-031
Miejscowość: Mogilany
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6609.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4752.00
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6609.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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