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Sobótka: Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście
Sobótka w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 530846 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012
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: 496284 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks
071 3162123.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście
Sobótka w 2013 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
Całoroczne utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Sobótka w 2013 roku 3.2. Zamówienie obejmuje letnie i
zimowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w 2013 roku o pow. 272.609,00 m2. Dokładny przedmiar tj.
wyszczególnienie terenów objętych zamówieniem zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Utrzymanie zieleni miejskiej
obejmuje następujące prace: - cięcia selekcyjne, pielęgnacyjne drzew, krzewów, Ŝywopłotów, wycinka drzew (we
współpracy z inspektorem ds. ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy Sobótka), - przygotowanie lub zakup
rozsad kwiatowych i roślin ozdobnych, wykonywanie ich nasadzeń oraz pielęgnacja w całym okresie wegetacji i w
miarę potrzeb w okresie spoczynku roślin pozostających na zimę w gruncie, - przygotowanie wszystkich terenów i
nasadzeń do zimy, - odśnieŜanie i likwidacja gołoledzi na przejściach dla pieszych na terenach zieleni na bieŜąco, ale
nie później niŜ do godz. 800, - naprawa i malowanie ławek ustawianych na terenach zieleni, - montaŜ dodatkowych
ławek. Zamawiający dostarczy Wykonawcy nowe ławki; - koszenie traw i usuwanie samosiewów krzewów i drzew
(po konsultacji z pracownikiem ds. leśnictwa z Urzędu Miasta i Gminy Sobótka) z terenów zieleni i wzdłuŜ ulic wraz z
wywozem ściętych traw i samosiewów do 30 czerwca 2013 r. na składowisko lub inne prawem przewidziane
miejsce, a od 1 lipca 2013 r. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wyznaczonej dla
regionu południowego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012; naprawa ścieŜek, przejść dla pieszych i murków na terenach objętych umową, - naprawa mocowania waz
kwiatowych, - obsadzanie i pielęgnacja nasadzeń w gazonach, murkach na terenach zielonych oraz w skrzynkach na
parapetach okiennych budynku UMiG Sobótka, przez cały okres wegetacji i przygotowanie tych powierzchni do zimy,
- podlewanie w miarę potrzeb wynikających z wegetacji roślin i warunków pogodowych, - grabienie, zbieranie śmieci
z terenów zieleni i ich wywóz na składowisko komunalne lub inne prawem przewidziane miejsce, - wykonywanie prac
w sposób ciągły, zapewniający właściwą estetykę miasta i właściwą wegetację roślin. W ramach robót objętych
niniejszym zamówieniem obowiązkiem Wykonawcy będzie równieŜ: - stosowanie materiałów spełniających warunki
wynikające z PN oraz posiadających niezbędne atesty prawem przewidziane, - zachowanie moŜliwości ciągłej
komunikacji po terenach zieleni przeznaczonymi do tego celu ścieŜkami, chodnikami i drogami, - zapewnienie na
terenach objętych umową ładu porządku, przestrzegania przepisów BHP podczas prowadzonych robót, - udzielenie
na wykonywane usługi, co najmniej 6-miesięcznej gwarancji. Warunki szczegółowe podlegające realizacji w ramach
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niniejszego zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.31.00.00-6, 77.31.40.00-4, 77.34.00.00-5,
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

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: 28.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o., ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka, kraj/woj.
dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 311111,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 254629,76
Oferta z najniŜszą ceną: 254629,76 / Oferta z najwyŜszą ceną: 254629,76
Waluta: PLN.
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