
Ogłoszenie nr 510215842-N-2020 z dnia 02-11-2020 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: Koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp
centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy

dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna – Racibórz

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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: 585114-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie
Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 27150551400000,
ul. ul. Pod Lasem  64, 44-210  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
4248838, e-mail zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl, faks 32 4249326.
Adres strony internetowej (url): http://zielen.rybnik.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Koszenie trawy, wycinka samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów
drogowych, rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na
terenie drogi Pszczyna – Racibórz

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.2120,8,2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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 jest jednokrotne koszenie trawy, wycinka



samosiewek z wysp centralnych rond, węzłów drogowych, rejonu zieleni
izolacyjnej, poboczy dróg, rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna –
Racibórz wraz z zebraniem (dotyczy również jezdni) i wywozem powstałego
urobku. Powstały urobek z jezdni należy zebrać natychmiast po skoszeniu i
wywieźć, natomiast powstały urobek z pozostałego terenu należy zebrać i
wywieźć bez zbędnej zwłoki tj. nie później niż 48 godzin od skoszenia na
danym odcinku robót. Podane niżej ilości powierzchni do skoszenia są
orientacyjne i mogą odbiegać od faktycznych powierzchni terenu
wynikających z map z uwagi na ukształtowanie i rodzaj terenu.
Powierzchnie samosiewek do wycinki nie przekraczają 5% powierzchni do
skoszenia. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania usługi na całym
terenie przedstawionym na załączniku mapowym. Termin wykonania
przedmiotu umowy nie może przekroczyć 35 dni od podpisania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przekazanego mu pasa
drogowego oraz utrzymanie ruchu publicznego w pasie drogowym w okresie
trwania robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego usługi. Przed
przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca przedstawi
zamawiającemu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt
czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac.
W zależności od potrzeb i postępu prac projekt organizacji ruchu powinien
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Wykonawca ma opracować
na własny koszt projekt organizacji ruchu na czas wykonania prac zgodnie z
Ustawą prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 poz.
110 z 24.01.2020 r.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z
2017 poz.784 z 14.04.2017) oraz zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze
(Dz. U. z 2019 poz. 2311 z 26.11.2019), oraz zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drodze (Dz. U. z 2019 poz. 2311 z
26.11.2019),uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: znaki
pionowe, tablice kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi,
pachołki drogowe, tymczasowe bariery ochronne wydzielające powierzchnię
wyłączoną z ruchu, zapory drogowe, sygnalizację świetlną, itp. Każdy pojazd
wykonujący prace na drodze powinien być oznakowany tablicami
zamykającymi U-26a, wyposażony w dwie lampy wczesnego ostrzegania,
lampy wysyłające błyskowy sygnał ostrzegawczy w kształcie strzały oraz w
lampy zespolone nadające sygnały świetlne, błyskowe barwy żółtej. Lampy
wczesnego ostrzegania muszą mieć średnicę minimalną 200mm oraz
nadawać błyski z częstotliwością 30 +-5 błysków na minutę, a czas błysku i
natężenie emitowanego światła powinno zapewniać dostrzegalność sygnału
z odległości 1000m przez całą dobę. W projekcie organizacji ruchu należy
uwzględnić znaki typu „dużego” z folii odblaskowej typu II w zakresie dróg
krajowych. W projektach organizacji ruchu należy uwzględnić ręczne
sterowanie ruchem przez osoby posiadające upoważnienie do kierowania
ruchem wydane przez WORD. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.



NAZWA: Koszenie trawy, wycinka samosiewek
z wysp centralnych rond, węzłów drogowych,
rejonu zieleni izolacyjnej, poboczy dróg,
rowów i skarp na terenie drogi Pszczyna –
Racibórz

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym wykonywaniem prac lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych usług. Liczba i wydajność
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
określonymi w SIWZ. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania usług ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska
i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Podczas realizacji wykonywania
prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu
usług oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie wykonania usługi.
Do wykoszenia i wycinki samosiewek przeznaczone są następujące tereny:
1. Węzeł Wodzisławska Orientacyjna powierzchnia terenu do koszenia –
30015 m². 2. Węzeł Śródmiejska Orientacyjna powierzchnia terenu do
koszenia – 13040 m². 3. Węzeł Chwałowicka Orientacyjna powierzchnia
terenu do koszenia – 3466 m². 4. Węzeł Świerklańskaa Orientacyjna
powierzchnia terenów do koszenia – 6220 m². 5. Węzeł Gotartowicka .
Orientacyjna powierzchnia terenów do koszenia – 8966 m².

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 77314100-5

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 56564.75



Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
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: Zakład Kształtowania i Utrzymania Terenów
Zieleni„RAJGRAS” Dariusz Szymura
Email wykonawcy: biuro@rajgras.pl
Adres pocztowy: ul. Grzybowa 14
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 61089.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61089.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73440.00
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.


