Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: bip.smoldzino.com.pl/
Smołdzino: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Smołdzinie. Zamawiający podzielił zamówienie
na sześć części: Część I: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych
gałęzi i suchych drzew. Część II: Wykarczowanie korzeni, wyrównanie terenu wraz z
nawiezieniem ziemi, przygotowanie pod zasiew trawy. Część III: Geodezyjne odtworzenie
alejek spacerowych zgodnie z projektem technicznym. Część IV: Dostawa i montaż
oświetlenia parkowego. Część V: Dostawa i montaż ławek i koszy parkowych. Część VI:
Dostawa, nasadzenie drzew i krzewów oraz zasianie trawy zgodnie z dokumentacją.
Numer ogłoszenia: 21391 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj.
pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.smoldzino.com.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Wiejskiego w
Smołdzinie. Zamawiający podzielił zamówienie na sześć części: Część I: Przeprowadzenie
zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych gałęzi i suchych drzew. Część II:
Wykarczowanie korzeni, wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi, przygotowanie pod
zasiew trawy. Część III: Geodezyjne odtworzenie alejek spacerowych zgodnie z projektem
technicznym. Część IV: Dostawa i montaż oświetlenia parkowego. Część V: Dostawa i montaż
ławek i koszy parkowych. Część VI: Dostawa, nasadzenie drzew i krzewów oraz zasianie trawy
zgodnie z dokumentacją..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I:
Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych gałęzi i suchych drzew: odmładzanie starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm (drzewa o rozmiarach pomnikowych
zgodnie z tabelą nr 3 inwentaryzacji dendoflory Parku Podworskiego w Smołdzinie), - odmładzanie
starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm (drzewa o rozmiarach pomnikowych z godnie z tabelą
nr 3 inwentaryzacji dendoflory Parku Podworskiego w Smołdzinie z wyłączeniem drzew
wymienionych jako młode), - karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 16-20 cm, - oczyszczenie
terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
miejscu. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących korony drzew, pielęgnacje
istniejącego drzewostanu i zieleni, zabiegi pielęgnacyjne korony drzew ze względów sanitarnych
lub będących w kolizji z inwestycją. Wszystkie prace w obrębie zieleni wysokiej należy wykonać
mając na uwadze dokument Inwentaryzacja dendroflory parku podworskiego w Smołdzinie oraz
przepisy dotyczące przedmiotowych inwestycji, w tym Ustawę o ochronie przyrody. Nadzór nad
pracami pielęgnacyjnymi musi sprawować osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w w/w
przedsięwzięciach. Roboty pielęgnacyjne i redukcja koron na istniejącym drzewostanie wskazanych
w dokumencie: Inwentaryzacja dendroflory parku podworskiego w Smołdzinie. Wszystkie
czynności powinny być wykonane zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody i przepisami odrębnymi.

Zgoda na prace związane z pielęgnacją drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego. Prace
należy wykonywać w okresie przyrodniczo przeznaczonym do realizacji tego typu prac. Roślinność
istniejąca nie przeznaczona do usunięcia powinna zostać przez Wykonawcę zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany
przez odpowiednie władze. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi musi sprawować osoba
posiadająca wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w ww. przedsięwzięciach. Sposób zniszczenia
pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Inżyniera/inspektora. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta
sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu
prac. Zakres prac obejmuje roboty związane z wycinką istniejącego zdegradowanego drzewostanu
(usunięcie samosiewów, drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu). Sprawdzenie
jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
i redukcyjnych oraz niwelacji terenu oraz wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w
rozdziale I. Część II: Wykarczowanie korzeni, wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi,
przygotowanie pod zasiew trawy. - mechaniczne plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami
samojezdnymi w gruncie kat. IV (ewidencyjnie LsIV)-doprowadzenie do wyrównania poziomu na
niezadrzewionym terenie parku. Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak
najbardziej równego ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu
przygotowania obszaru parku do wysiania trawy oraz wytyczenia alejek. Część III: Geodezyjne
odtworzenie alejek spacerowych zgodnie z projektem technicznym - roboty pomiarowe przy
powierzchniowym robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne w terenie wraz z rozplanowaniem
alejek (powierzchnia alejek). Roboty polegają na geodezyjnym odtworzeniu (wytyczeniu) i trwałym
oraz kontrastowym zaznaczeniu przebiegu alejek parkowych zgodnie z Projektem
zagospodarowania w celu umożliwienia ich późniejszego wykonania. Prace wykonać zgodnie z
instrukcjami geodezyjnymi. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności
przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru
robót określonym w rozdziale I. Część IV: Dostawa i montaż oświetlenia parkowego Zakres prac
określa branżowy Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
instalacji elektrycznych. W tym etapie realizacji zadania Rewitalizacja Parku Wiejskiego w
Smołdzinie, zaplanowano utworzenie 5 punktów oświetleniowych usytuowanych w północno zachodniej części Parku. Część V: Dostawa i montaż ławek i koszy parkowych - zakup ławek
parkowych wraz z ustawieniem i montażem - 20 sztuk - zakup koszy wraz z montażem - 15 sztuk
Ławka Zakłada się zakup ławek drewnianych typu leśnego odpowiadającej wizualizacji ławki
dołączonej do dokumentacji przetargowej. Ławki powinny zostać wkopane w podłoże. Kosz
Zakłada się zakup i montaż koszy drewnianych odpowiadających wizualizacji kosza dołączonej do
dokumentacji przetargowej. Kosze powinny zostać wkopane w podłoże. Część VI: Dostawa,
nasadzenie drzew i krzewów oraz zasianie trawy zgodnie z dokumentacją. - wykonanie trawników
parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV bez
nawożenia, - zakup nasion trawy, - zakup oraz posadzenie drzew, krzewów, krzewinek. Roboty
związane z zakupem i wysianiem trawy. Wymagania dotyczące wykonania robót: - teren pod
trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczeń, - teren powinien być
wyrównany i splantowany. Czynności wchodzące w skład ww. robót. 1. Wyrównanie terenu włóką.
2. Orka pługiem z dwukrotnym bronowaniem. 3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie. 4.
Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie wałem. Należy zastosować taki dobór nasion, aby
uwzględnić lokalne warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników. W części
Parku, gdzie rosną wysokie drzewa, które powodują zacienienie terenu należy posiać trawę
przeznaczoną do takich terenów z uwzględnieniem rosnących tam drzew - iglastych i liściastych.
Na pozostałej powierzchni należy zasiać trawę parkową odporną na użytkowanie (gra w piłkę,
spacery, piknikowanie). Rodzaje nasadzeń drzew i krzewów oraz ich liczbę określa załącznik do
dokumentacji przetargowej. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności

przeprowadzenia zabiegów po zakończeniu poszczególnych faz oraz wypełnieniu procedury
odbioru robót określonym w rozdziale I. A. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz
szczegółowy zakres robót do wykonania określają: część opisowa SIWZ - Rozdział 3, przedmiary
robót, projekty budowlane, oraz specyfikacje techniczne. B. Zaleca się Wykonawcom
przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej placu robót celem uzyskania wszystkich informacji
koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z wykonawców ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i
stanu placu robót. C. Podstawą do sporządzenia oferty jest dokumentacja projektowa oraz część
opisowa SIWZ. D. UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie realizację
elementów wymienionych w Rozdziale 3 SIWZ. Załączona dokumentacja projektowa zawiera
dodatkowe elementy przewidziane do realizacji w kolejnych latach, które nie są objęte
przedmiotem zamówienia. Nie należy brać pod uwagę elementów robót innych niż wymienione
powyżej. E. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. F. Dot. części IV, V, VI przedmiotu zamówienia Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Okres gwarancyjny
rozpoczyna bieg od daty odbioru końcowego. G. Zamówienie finansowane jest ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.11-2, 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6,
45.23.60.00-0, 71.30.00.00-1, 45.31.61.00-6, 45.31.53.00-1, 31.52.72.00-8, 39.11.36.00-3,
39.22.43.40-3, 77.21.16.00-8, 77.31.00.00-6, 03.45.20.00-3, 03.45.13.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę obejmującą swym
zakresem część zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę z podaniem jej
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że usługa została należycie wykonana. W przypadku złożenia
oferty na cały zakres przedmiotu zamówienia, tj. części od 1 do 6, wykonawca
zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co
najmniej 1 usługę obejmującą przeprowadzenie rewitalizacji parku bądź innej usługi
o tożsamym charakterze wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa
została należycie wykonana.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• dot. wyłącznie części IV - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca zapewni udział następujących osób: a) kierownika robót - kierownika
budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• dot. wyłącznie części IV - warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca zapewni udział następujących osób: a) kierownika robót - kierownika
budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• 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
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
• 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
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 pkt III.5)
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy PZP
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), istnieje możliwość dokonania zmiany umowy w formie
aneksu pod następującymi warunkami: W stosunku do treści oferty w zakresie terminu realizacji
przedmiotu umowy w przypadku: a) termin wykonania zamówienia: - wystąpienie różnego rodzaju
klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania robót, - wystąpienie warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie robót - fakt ten musi być zgłoszony Zamawiającemu i zostać przez
niego potwierdzony, - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji robót warunków
terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń obiektów budowlanych, pozostałości itp., - konieczność wykonania zamówień
dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, - nie wywiązanie się z
uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na zlecenie
Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie robót i odbiór końcowy zadania (w tym opinie,
decyzje, odbiory techniczne, itp.), - zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami
żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usługi w terminie, zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w
szczególności wstrzymanie wykonywania usługi. - konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego. b) terminy płatności: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli
zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. c)
przedmiot zamówienia: - aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny. d)
wynagrodzenie umowne: - zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, - rezygnacja lub zaniechanie wykonania
niektórych elementów robót, e) innych postanowień umowy: - zmiany w obowiązujących
przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu
prawnego, - zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiany
harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto
w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem zamówienia, w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego. Dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie dokonano. Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o
obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu
realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej
zawarcia. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu zamówienia
pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian:
a) zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych, b) zmiany podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po
akceptacji przez Zamawiającego, c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad
przedmiotem umowy, W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian

postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiocie umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany harmonogramu prac w przypadku: a)
wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu prac, b)
zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiany harmonogramu
przedstawione przez Wykonawcę muszą uprzednio uzyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli
Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do
zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Pozostałe kwestie odnoszące się do
umowy uregulowane są we wzorze umowy niniejszej SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.02.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214
Smołdzino.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew, wycinka suchych
gałęzi i suchych drzew..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - odmładzanie
starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm (drzewa o rozmiarach pomnikowych zgodnie
z tabelą nr 3 inwentaryzacji dendoflory Parku Podworskiego w Smołdzinie), - odmładzanie
starszych drzew o średnicy pnia ponad 41 cm (drzewa o rozmiarach pomnikowych z godnie
z tabelą nr 3 inwentaryzacji dendoflory Parku Podworskiego w Smołdzinie z wyłączeniem
drzew wymienionych jako młode), - karczowanie drzew miękkich o śr. pnia 16-20 cm, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) ze spaleniem na miejscu. Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych formujących
korony drzew, pielęgnacje istniejącego drzewostanu i zieleni, zabiegi pielęgnacyjne korony
drzew ze względów sanitarnych lub będących w kolizji z inwestycją. Wszystkie prace w
obrębie zieleni wysokiej należy wykonać mając na uwadze dokument Inwentaryzacja
dendroflory parku podworskiego w Smołdzinie oraz przepisy dotyczące przedmiotowych
inwestycji, w tym Ustawę o ochronie przyrody. Nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi musi
sprawować osoba posiadająca wiedzę i doświadczenie w w/w przedsięwzięciach. Roboty
pielęgnacyjne i redukcja koron na istniejącym drzewostanie wskazanych w dokumencie:

Inwentaryzacja dendroflory parku podworskiego w Smołdzinie. Wszystkie czynności
powinny być wykonane zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody i przepisami odrębnymi.
Zgoda na prace związane z pielęgnacją drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Prace należy wykonywać w okresie przyrodniczo przeznaczonym do realizacji tego typu
prac. Roślinność istniejąca nie przeznaczona do usunięcia powinna zostać przez Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Nadzór nad pracami
pielęgnacyjnymi musi sprawować osoba posiadająca wykształcenie, wiedzę i doświadczenie
w ww. przedsięwzięciach. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności
powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera/inspektora. Jeżeli
dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to
sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne
pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu prac. Zakres
prac obejmuje roboty związane z wycinką istniejącego zdegradowanego drzewostanu
(usunięcie samosiewów, drzew uschniętych lub zagrażających bezpieczeństwu).
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia
zabiegów pielęgnacyjnych i redukcyjnych oraz niwelacji terenu oraz wypełnieniu procedury
odbioru robót określonym w rozdziale I..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykarczowanie korzeni, wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem ziemi,
przygotowanie pod zasiew trawy..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - mechaniczne
plantowanie (niwelacja) terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV (ewidencyjnie
LsIV)-doprowadzenie do wyrównania poziomu na niezadrzewionym terenie parku.
Wyrównanie terenu ma na celu doprowadzenie do możliwie jak najbardziej równego
ukształtowania terenu w oparciu o istniejącą rzeźbę terenu, w celu przygotowania obszaru
parku do wysiania trawy oraz wytyczenia alejek..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.60.00-0, 45.11.27.11-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Geodezyjne odtworzenie alejek spacerowych zgodnie z projektem
technicznym.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - roboty pomiarowe
przy powierzchniowym robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjne w terenie wraz z
rozplanowaniem alejek (powierzchnia alejek). Roboty polegają na geodezyjnym
odtworzeniu (wytyczeniu) i trwałym oraz kontrastowym zaznaczeniu przebiegu alejek
parkowych zgodnie z Projektem zagospodarowania w celu umożliwienia ich późniejszego
wykonania. Prace wykonać zgodnie z instrukcjami geodezyjnymi. Sprawdzenie jakości
robót polega na wizualnej ocenie kompletności przeprowadzenia prac zgodnie z Projektem
zagospodarowania oraz wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w rozdziale I..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa i montaż oświetlenia parkowego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac określa
branżowy Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
instalacji elektrycznych. W tym etapie realizacji zadania Rewitalizacja Parku Wiejskiego w
Smołdzinie zaplanowano utworzenie 5 punktów oświetleniowych usytuowanych w
północno - zachodniej części Parku..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.00-6, 45.31.53.00-1, 31.52.72.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa i montaż ławek i koszy parkowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - zakup ławek
parkowych wraz z ustawieniem i montażem - 20 sztuk - zakup koszy wraz z montażem - 15
sztuk Ławka Zakłada się zakup ławek drewnianych typu leśnego odpowiadającej
wizualizacji ławki dołączonej do dokumentacji przetargowej. Ławki powinny zostać
wkopane w podłoże. Kosz Zakłada się zakup i montaż koszy drewnianych odpowiadających
wizualizacji kosza dołączonej do dokumentacji przetargowej. Kosze powinny zostać
wkopane w podłoże..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3, 39.22.43.40-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa, nasadzenie drzew i krzewów oraz zasianie trawy zgodnie z
dokumentacją..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - wykonanie
trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie
kat. IV bez nawożenia, - zakup nasion trawy, - zakup oraz posadzenie drzew, krzewów,
krzewinek. Roboty związane z zakupem i wysianiem trawy. Wymagania dotyczące
wykonania robót: - teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, kamieni i
zanieczyszczeń, - teren powinien być wyrównany i splantowany. Czynności wchodzące w
skład ww. robót. 1. Wyrównanie terenu włóką. 2. Orka pługiem z dwukrotnym
bronowaniem. 3. Wysianie nawozów mineralnych i zahakowanie. 4. Wysianie nasion,
zabronowanie i ubicie wałem. Należy zastosować taki dobór nasion, aby uwzględnić lokalne
warunki terenowe oraz docelowe publiczne przeznaczenie trawników. W części Parku, gdzie
rosną wysokie drzewa, które powodują zacienienie terenu należy posiać trawę przeznaczoną
do takich terenów z uwzględnieniem rosnących tam drzew - iglastych i liściastych. Na
pozostałej powierzchni należy zasiać trawę parkową odporną na użytkowanie (gra w piłkę,
spacery, piknikowanie). Rodzaje nasadzeń drzew i krzewów oraz ich liczbę określa
załącznik do dokumentacji przetargowej. Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej
ocenie kompletności przeprowadzenia zabiegów po zakończeniu poszczególnych faz oraz
wypełnieniu procedury odbioru robót określonym w rozdziale I..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.16.00-8, 03.45.20.00-3,
03.45.13.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

