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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdm-chelm.pl

Chełm: Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na
terenie miasta Chełm
Numer ogłoszenia: 79122 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082
5633228, faks 082 5633839.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-chelm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach
drogowych ulic na terenie miasta Chełm.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm, polegające na: - utrzymaniu
zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych - zadanie nr 1, utrzymaniu zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic gminnych i dróg wewnętrznych - zadanie nr 2. 2.
Zestawienie planowanych prac, które należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia określono w
załączniku nr 7 i załączniku nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiednio dla zadania nr 1 i
zadania nr 2.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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
W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. W przypadku zadania nr 1 oraz
zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1
oraz zadania nr 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek,
jeżeli zostanie on spełniony łącznie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w szczególności w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują: 1) co najmniej jedną usługę polegającą na utrzymaniu
zieleni w pasach drogowych ulic o wartości brutto co najmniej 140 000,00 PLN, w przypadku zadania nr
1, 2) co najmniej dwie usługi, każda polegająca na utrzymaniu zieleni w pasach drogowych ulic, każda o
wartości brutto co najmniej 42 500,00 PLN, w przypadku zadania nr 2. W przypadku zadania nr 1 oraz
zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie: a) oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1
oraz zadania nr 2, b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 4 do SIWZ) odpowiednio
dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączne
doświadczenie Wykonawców
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w
szczególności dysponują urządzeniami technicznymi w asortymencie i ilości jednostek nie mniejszej niż
wymienione w kolumnie 2 i 3 załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku zadania nr 1): - karczownik frezarka - 1 szt.; - glebogryzarka - 1 szt.; - kosiarka samojezdna z agregatem tnąco - mulczującym - 1
szt.; - kosiarka ciągnikowa bijakowa - 1 szt.; - agregat bijakowy do koszenia wysokiej trawy - 1 szt.; samobieżny zbierak trawy - 1 szt.; - nożyce spalinowe do żywopłotu - 2 szt.; - opryskiwacz plecakowy
spalinowy - 1 szt.; - koparko - ładowarka - 1 szt.; - podnośnik hydrauliczny - 1 szt.; - samochód
samowyładowczy 5 - 10 t - 1 szt.; - kosiarka ciągnikowa - 1 szt.; - kosiarka samobieżna - 2 szt.; - kosa
ręczna spalinowa - 2 szt.; - ciągnik rolniczy z przyczepą - 2 szt.; - pilarka spalinowa do drewna - 1 szt.;
- zamiatarka mechaniczna - 1 szt., oraz załącznika nr 6 do SIWZ (w przypadku zadania nr 2): karczownik - frezarka - 1 szt.; - glebogryzarka - 1 szt.; - kosiarka samojezdna z agregatem tnąco mulczującym - 1 szt.; - kosiarka ciągnikowa bijakowa - 1 szt.; - agregat bijakowy do koszenia wysokiej
trawy - 1 szt.; - samobieżny zbierak trawy - 1 szt.; - nożyce spalinowe do żywopłotu - 2 szt.; opryskiwacz plecakowy spalinowy - 1 szt.; - koparko - ładowarka - 1 szt.; - podnośnik hydrauliczny - 1
szt.; - samochód samowyładowczy 5 - 10 t - 1 szt.; - kosiarka ciągnikowa - 1 szt.; - kosiarka
samobieżna - 1 szt.; - kosa ręczna spalinowa - 2 szt.; - ciągnik rolniczy z przyczepą - 1 szt.; - pilarka
spalinowa do drewna - 1 szt.; - zamiatarka mechaniczna - 1 szt. W przypadku zadania nr 1 oraz
zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie: a) oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1
oraz zadania nr 2, b) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 5 i nr 6 do
SIWZ odpowiednio dla zadania nr 1 i zadania nr 2). Przedłożony wykaz powinien zawierać urządzenia
techniczne w asortymencie i ilości jednostek nie mniejszej niż wymienione w kolumnie 2 i 3 załącznika nr
5 do SIWZ (w przypadku zadania nr 1): - karczownik - frezarka - 1 szt.; - glebogryzarka - 1 szt.; kosiarka samojezdna z agregatem tnąco - mulczującym - 1 szt.; - kosiarka ciągnikowa bijakowa - 1 szt.;
- agregat bijakowy do koszenia wysokiej trawy - 1 szt.; - samobieżny zbierak trawy - 1 szt.; - nożyce
spalinowe do żywopłotu - 2 szt.; - opryskiwacz plecakowy spalinowy - 1 szt.; - koparko - ładowarka - 1
szt.; - podnośnik hydrauliczny - 1 szt.; - samochód samowyładowczy 5 - 10 t - 1 szt.; - kosiarka
ciągnikowa - 1 szt.; - kosiarka samobieżna - 2 szt.; - kosa ręczna spalinowa - 2 szt.; - ciągnik rolniczy z
przyczepą - 2 szt.; - pilarka spalinowa do drewna - 1 szt.; - zamiatarka mechaniczna - 1 szt., oraz
załącznika nr 6 do SIWZ (w przypadku zadania nr 2): - karczownik - frezarka - 1 szt.; - glebogryzarka 1 szt.; - kosiarka samojezdna z agregatem tnąco - mulczującym - 1 szt.; - kosiarka ciągnikowa bijakowa
- 1 szt.; - agregat bijakowy do koszenia wysokiej trawy - 1 szt.; - samobieżny zbierak trawy - 1 szt.; nożyce spalinowe do żywopłotu - 2 szt.; - opryskiwacz plecakowy spalinowy - 1 szt.; - koparko ładowarka - 1 szt.; - podnośnik hydrauliczny - 1 szt.; - samochód samowyładowczy 5 - 10 t - 1 szt.; kosiarka ciągnikowa - 1 szt.; - kosiarka samobieżna - 1 szt.; - kosa ręczna spalinowa - 2 szt.; - ciągnik
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rolniczy z przyczepą - 1 szt.; - pilarka spalinowa do drewna - 1 szt.; - zamiatarka mechaniczna - 1 szt.
Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W
przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku
udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)
odpowiednio dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny
potencjał kadrowy Wykonawców
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W przypadku zadania nr 1 oraz zadania nr 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej. W przypadku zadania nr 1 oraz
zadania nr 2 ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w postępowaniu
będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla zadania nr 1
oraz zadania nr 2. Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową
Wykonawców.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
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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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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
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składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 1)
zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3.Wykonawca
reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z ofertą stosowny dokument pełnomocnictwa w oryginale
(ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa). 4. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zarówno w przypadku zadania nr 1 jak i zadania nr 2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych warunków ich
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wprowadzenia: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wnikająca ze zmiany ilości wykonania danego
asortymentu prac lub zrezygnowania z wykonania określonego asortymentu prac. W przypadku wystąpienia w/w
okoliczności wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o odpowiednią kwotę
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdm-chelm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, 22 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014
godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego (Zarząd Dróg Miejskich, 22 - 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1,
pok. nr 20) lub za pośrednictwem poczty.
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: nie dotyczy.
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: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i
powiatowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestawienie planowanych prac,
które należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia określono w załączniku nr 7 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Sporządzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym i jej wprowadzenie w trakcie realizacji
zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie usług
wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w
miejscach wykonywanych usług winno być wykonane z należytą starannością i zgodne z projektem
opracowanym staraniem Wykonawcy. 2) Uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji zleceń, łącznie z
zamiataniem jezdni i chodników. Wszelkie prace porządkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie na
bieżąco, w dniu, w którym usługa była realizowana. Wytworzone odpady należy usunąć na koszt własny.
Ustalenie miejsca wywozu odpadów powstających w wyniku realizacji zlecenia (np. skoszona trawa, liście,
drobne gałęzie, karpina i inne) należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do przestrzegania warunków
ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania
odpadów. W przypadku nie wykonania czynności porządkowych w dniu, w którym zlecenie Zamawiającego
było realizowane, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ww. czynności porządkowych w trybie
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interwencyjnym i obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac. 3) Wyłączenie zasilania linii napowietrznej.
Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny dokona zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w
Rejonowym Zakładzie Energetycznym, dopełni wszelkich powinności i formalności związanych z wyłączeniem
prądu na czas wycinki drzew, wykonywanych cięć gałęzi lub wiązań w koronie lub pniu drzewa oraz
wszystkich innych prac wykonywanych w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. 4) Prowadzenie
prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz z uzgodnieniami
dokonywanymi w trakcie realizacji tych prac. 5) Wykonywanie wszelkich zabiegów z zastosowaniem
oprysków - zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiej Inspekcji Kwarantanny i Ochrony Roślin po dopełnieniu
formalności wynikających z właściwych przepisów. Wszelkie koszty towarzyszące związane m.in. z akcją
informacyjną, dokonywaniem stosownych uzgodnień oraz wykonywaniem oprysków obciążają Wykonawcę.
6) Używanie materiałów posiadających odpowiednie atesty lub normy. Wykonawca zobowiązany jest do
okazywania na żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatów na znak
bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z właściwą normą. 7) Wywiezienie materiału pozyskanego z wycinki
drzew o średnicy od 10 cm na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (baza ZDM)
lub inne uzgodnione z Zamawiającym. Wywóz drewna (dłużyc) obejmuje jego obróbkę (pocięcie na odcinki o
długości 120 cm w miejscu wykonywania prac), załadunek materiału, jego rozładunek i ułożenie w stosy. 8)
Ubezpieczenie przedmiotowych prac, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w
trakcie prowadzenia prac oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników
Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także z ruchem pojazdów
mechanicznych. 9) Wszystkie prace stanowiące przedmiot zamówienia należy prowadzić z zachowaniem
wszystkich wymogów z zakresu BHP i w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości stosowania kosiarek rotacyjnych do koszenia zieleńców. 3. Nazwy dróg, zieleńce do
koszenia, żywopłot do odmładzania i nasadzania, obniżanie i zakładanie zieleńców oraz zakres i termin
wykonania robót określa Wykaz ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych miasta Chełm do utrzymania
zadrzewienia i zieleni stanowiący załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic gminnych i dróg wewnętrznych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestawienie planowanych prac,
które należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia określono w załączniku nr 8 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) Sporządzenie projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym i jej wprowadzenie w trakcie realizacji
zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie usług
wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w
miejscach wykonywanych usług winno być wykonane z należytą starannością i zgodne z projektem
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opracowanym staraniem Wykonawcy. 2) Uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji zleceń, łącznie z
zamiataniem jezdni i chodników. Wszelkie prace porządkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie na
bieżąco, w dniu, w którym usługa była realizowana. Wytworzone odpady należy usunąć na koszt własny.
Ustalenie miejsca wywozu odpadów powstających w wyniku realizacji zlecenia (np. skoszona trawa, liście,
drobne gałęzie, karpina i inne) należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do przestrzegania warunków
ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli miejsca składowania
odpadów. W przypadku nie wykonania czynności porządkowych w dniu, w którym zlecenie Zamawiającego
było realizowane, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania ww. czynności porządkowych w trybie
interwencyjnym i obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac. 3) Wyłączenie zasilania linii napowietrznej.
Wykonawca we własnym zakresie i na koszt własny dokona zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót w
Rejonowym Zakładzie Energetycznym, dopełni wszelkich powinności i formalności związanych z wyłączeniem
prądu na czas wycinki drzew, wykonywanych cięć gałęzi lub wiązań w koronie lub pniu drzewa oraz
wszystkich innych prac wykonywanych w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych. 4) Prowadzenie
prac z należytą starannością, zgodnie ze sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz z uzgodnieniami
dokonywanymi w trakcie realizacji tych prac. 5) Wykonywanie wszelkich zabiegów z zastosowaniem
oprysków - zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiej Inspekcji Kwarantanny i Ochrony Roślin po dopełnieniu
formalności wynikających z właściwych przepisów. Wszelkie koszty towarzyszące związane m.in. z akcją
informacyjną, dokonywaniem stosownych uzgodnień oraz wykonywaniem oprysków obciążają Wykonawcę.
6) Używanie materiałów posiadających odpowiednie atesty lub normy. Wykonawca zobowiązany jest do
okazywania na żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatów na znak
bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z właściwą normą. 7) Wywiezienie materiału pozyskanego z wycinki
drzew o średnicy od 10 cm na odległość do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (baza ZDM)
lub inne uzgodnione z Zamawiającym. Wywóz drewna (dłużyc) obejmuje jego obróbkę (pocięcie na odcinki o
długości 120 cm w miejscu wykonywania prac), załadunek materiału, jego rozładunek i ułożenie w stosy. 8)
Ubezpieczenie przedmiotowych prac, przy czym ubezpieczeniu podlegać będzie w szczególności
odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa powstałe z winy Wykonawcy i jego pracowników w
trakcie prowadzenia prac oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników
Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także z ruchem pojazdów
mechanicznych. 9) Wszystkie prace stanowiące przedmiot zamówienia należy prowadzić z zachowaniem
wszystkich wymogów z zakresu BHP i w sposób gwarantujący należyte wykonanie prac. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości stosowania kosiarek rotacyjnych do koszenia zieleńców. 3. Nazwy dróg, zieleńce do
koszenia, żywopłot do odmładzania, ronda i kwietniki do obsadzenia kwiatami sezonowymi i bylinami wraz z
ich pielęgnacją oraz zakres i termin wykonania robót określa Wykaz ulic gminnych i dróg wewnętrznych
miasta Chełm do utrzymania zadrzewienia i zieleni stanowiący załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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