Egz. nr 1
Malbork, dn. 04.11.2015 r.
Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 268480-2015 z dnia 2015-10-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wycinki drzew i samosiejek
z karczowaniem pni na terenie JW 1128 Malbork, w skład którego wchodzi
w
szczególności:
-wycinka
i
karczowanie
drzew
w
kompleksie...
Termin składania ofert: 2015-10-19
________________________________________________________________________
Malbork: Wykonanie usługi wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na
terenie JW. 1128 Malbork. - II postępowanie.
Numer ogłoszenia: 295896 - 2015; data zamieszczenia: 04.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
ZP/122/X/2015/NJ
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 268480 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 1128, ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork,
woj. pomorskie, tel. 261 536 216, 261 536 713, faks 261 536 275, 262 536 713.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi wycinki
drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie JW. 1128 Malbork. - II postępowanie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
usługi wycinki drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie JW 1128 Malbork,
w skład którego wchodzi w szczególności: -wycinka i karczowanie drzew w kompleksie
6010 w Królewie Malborskim -wycinka i karczowanie samosiejek w kompleksie 6010
w Królewie Malborskim -usunięte drzewa należy posortować jako użytkowe (tartaczne),
bądź opałowe na podstawie oględzin wg wad drewna i jego przydatności. -pocięcie
zdrowych drzew należy dokonać na dłużyce 9 m lub 6 m, a w następnej kolejności na
kłody o długości 4m lub na odcinki 2m. -drzewa o nietypowych gabarytach, zwichrowane,
ze złamanymi konarami należy pociąć na klocki, wałki o długości 1m i złożyć we
wskazanym miejscu na terenie lotniska. -pnie drzew i samosiejek wraz z korzeniami ujęte
do karczowania należy całkowicie usunąć a doły zasypać i zagęścić. -zagospodarowanie
przez Wykonawcę odpadu w postaci gałęziówki, resztek kory, gałęzi, trocin, zrębek,
karpiny i innej masy organicznej wraz z załadunkiem na środki transportowe Wykonawcy
i utylizacją na koszt Wykonawcy. -dla drewna z przekazaniem do Jednostki - drewno
stanowiące pozyskany surowiec ma mieć postać dłużyc, kłód oraz wałków oraz
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pozbawionych gałęzi konarów. Prace obejmują załadunek drewna na środki transportowe
Wykonawcy, transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kompleksu
lotniskowego, rozładunek, złożenie w pryzmy według asortymentu oraz obmiar surowca.
Wykonawca jest zobowiązany protokolarnie przekazać szczegółowy obmiar ilości
pozyskanego drewna z wycinki drzew. Obmiar należy przeprowadzić w obecności
przedstawicieli Zamawiającego. -wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach wewnętrznych, a w szczególności na terenie lotniska. -wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania i wyrównania terenu w miejscach wycinki drzew
i samosiejek z karczowaniem pni. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wycinką drzew i samosiejek z karczowaniem pni na terenie JW 1128
Malbork określa załącznik do niniejszej umowy: specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót (zwana dalej: STWiOR. 2. Dokumentacja określająca przedmiot
zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót. Szczegółowy zakres rzeczowy
robót w tym robót towarzyszących i tymczasowych określają załączniki: 1) Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej: STWiOR), 2)
Ponadto szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Projekt umowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.11.00-3, 77.21.14.00-6.
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
Część NR: 2
Nazwa: Wycinka samosiejek - rejon II.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA:
 Zakład Usług Leśnych tartacznictwo handel drewnem Józef Hawro, Husów 155,
37-121 Husów, kraj/woj. podkarpackie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39814,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
 Cena wybranej oferty: 67910,40
 Oferta z najniższą ceną: 67910,40 / Oferta z najwyższą ceną: 127332,00
 Waluta: PLN .
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. Nr 1 – a/a
Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)
04.11.2015 r.
(T;11/13)(Bc)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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