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Łask: Utrzymanie i piel ęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Łask

Numer ogłoszenia: 278681 - 2013; data zamieszczenia : 20.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043 6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie miasta i gminy Łask.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem terenów

zieleni na terenie miasta i gminy Łask w podziale na dwa zadania. Zadanie nr 1 - obejmuje wykaszanie poboczy obustronne dróg gminnych oraz

skarp rowów przydrożnych wykaszanie rowów na szerokości 1,20m na obu skarpach rowu na terenie gminy Łask. Szczegółowy zakres robót

oraz ich lokalizację przedstawia załącznik nr 10. Przewidywany zakres usług do wykonania wynosi: 350.000,00m² wykaszania poboczy dróg i

50.000mb wykaszania skarp rowów przydrożnych rocznie. Zadanie nr 2 - zakres tego zadania obejmuje następujące usługi: 1.Cięcia

pielęgnacyjne i sanitarne drzew - w rozumieniu obcięcia gałęzi lub konarów, w zależności od głębokości zleconej przycinki oraz zabezpieczenia

powstałych ran, a następnie dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. Zakres cięć

pielęgnacyjnych i sanitarnych obejmuje: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z urządzeniami technicznymi lub

obiektami budowlanymi, utrzymywanie formowanego kształtu korony drzew oraz formowanie korony drzew, których wiek nie przekracza 10 lat.

2.Wycinkę drzew - w rozumieniu ścięcia drzewa co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu

terenu, pocięcia pnia i konarów na kloce opałowe, a następnie rozliczenie się z pozyskanego drewna, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i

wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 3.Cięcia w koronach drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta,

wchodzących w kolizję z napowietrznymi liniami energetycznymi w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź - Teren Rejon

Energetyczny Sieradz. 4.Frezowanie pni - w rozumieniu usunięcia pozostałości pnia i zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu.

5.Usuwanie złomów i wiatrołomów - w rozumieniu usunięcia złomów i wiatrołomów co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu, zasypania

powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, pocięcie pnia i konarów na kloce opałowe, a następnie rozliczenie się z pozyskanego drewna,

dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 6.Karczowanie - w rozumieniu

wykopania i usunięcia korzeni drzewa, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu

karpy oraz powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 7.Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów - w rozumieniu skrócenia pędów

w celu zagęszczenia niższych partii i nadania kształtu roślinie, a także usunięciu pędów zbędnych, chorych i krzyżujących się, dokładnego

uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 8.Wycinka krzewów - w rozumieniu wycinki krzewów

wraz z usunięciem systemu korzeniowego co najmniej 15cm pod powierzchnią gruntu, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu,

zebranie gałęzi, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 9.Formowanie

żywopłotów - w rozumieniu przycinania (strzyżenia), nadawania właściwego kształtu całej powierzchni zielonej, wykonania cięć sanitarnych w

szczególności: usuwania pędów uszkodzonych, złamanych, chorych, suchych; wykonania cięć regulujących: usuwania starych, najgrubszych

gałęzi, pędów krzyżujących się i nadmiernie zagęszczających się a następnie dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych

odpadów na miejsce prawem dopuszczone (wykaz w załączniku nr 7). 10.Nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz roślin cebulowych - w
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rozumieniu przygotowania gruntu, wykonania nasadzeń, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz ich pielęgnacja. 11.Koszenie trawników na

terenach zieleni oraz pasów zieleni towarzyszącej ulicom, a także innych terenów zieleni miejskiej nie ujętych w niniejszym zamówieniu wg stawki

jednostkowej wraz z zebraniem skoszonej trawy. Planuje się koszenie terenów reprezentacyjnych 8 razy w sezonie wykaz terenów

reprezentacyjnych znajduje się w załączniku nr 8 A, natomiast pozostałych terenów 6 razy w sezonie wykaz pozostałych terenów znajduje się w

załączniku nr 8 B. Terminy koszenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 12. Koszenie Parku Miejskiego i terenu przyległego ze stawem i rowami

planuje się kosić co najmniej 3 razy w sezonie oraz Cmentarza z I Wojny Światowej w Ulejowie co najmniej 2 razy w sezonie wraz z zebraniem

skoszonej trawy (załącznik nr 9). 13. Grabienie liści i ich wywóz na miejsca prawem dopuszczone. 14. Zakładanie trawników, a w miejscach

wydeptanych uzupełnienie ziemi i dosiew trawy. 15.Utrzymanie Ogródka Jordanowskiego polegające na cotygodniowym przeglądzie terenu.

16.Utrzymanie Parku Miejskiego w Łasku. 17.Utrzymanie stawu polegające na utrzymaniu terenu w czystości, wyławianie śmieci, usuwanie

rzęsy oraz utrzymanie cieków wodnych, udrażnianie przepustów i rowów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 18.Wywóz odpadów

powstałych wskutek pielęgnacji i odchwaszczania krzewów, rabat i nowych nasadzeń na terenie miasta wykonanych siłami Zamawiającego.

19.Uprzątnięcie konarów i gałęzi odłamanych z drzew i krzewów rosnących na terenach zieleni miejskiej na zgłoszenie Zamawiającego.

20.Roboty inne, nie uwzględnione w zamówieniu rozliczane na podstawie roboczogodzin..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.31.41.00-5, 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.34.20.00-9,

77.30.00.00-3, 77.21.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, jeżeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich

posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie

działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w tym zezwolenie na

transport odpadów komunalnych) lub w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku braku takiego zezwolenia należy złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w tym

zakresie podwykonawcy posiadającego w/w zezwolenie, którego należy wykazać w wykazie osób i podmiotów, które będą

wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a nadto należy złożyć oświadczenie, mocą którego

zobowiążą się do przedłożenia w terminie nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego,

uwierzytelnionych kopii umowy z podwykonawcą oraz wystawionego na rzecz podwykonawcy aktualnego zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w tym zezwolenia na

transport odpadów komunalnych) lub w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o

utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonują): 1. dla zadania nr 1 - wykonał minimum 2 usługi polegające na wykaszaniu poboczy o

wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda (lub równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie
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o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych), 2.dla zadania nr 2 - wykonał minimum 2 usługi

polegające na wykonywaniu usług z zakresu utrzymania zieleni miejskiej o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda (lub

równowartość tej kwoty, według średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało opublikowane w

Biuletynie Zamówień Publicznych);

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującym sprzętem niezbędnym do

realizacji zamówienia: dla zadania nr 1 - co najmniej 1 szt. kosiarki bijakowej; dla zadania nr 2 - co najmniej: 2 szt. pilarki spalinowej, 1

szt. urządzenia do zrębkowania gałęzi i konarów, 1 szt. urządzenia do frezowania pni, 1 szt. beczkowozu do podlewania, 3 szt. kosy

mechanicznej, 3 szt. kosiarki spalinowej, 1 szt. kosiarki bijakowej;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: dla

zadania nr 2 - dysponuje następującymi osobami: 1) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje pilarza; 2) minimum

dwiema osobami posiadającymi wykształcenie ogrodnicze; 3) minimum dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje z zakresu

wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym; 4) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienie

do klasyfikacji i obmiaru drewna pozyskanego z wycinek zleconych przez Zamawiającego - uprawnienia brakarskie lub równoznaczne;

5) minimum jedną osobą posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie

średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej

12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków - o której mowa w § 23 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz

badań archeologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o

spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek

ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

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 do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do

dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

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
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w

tym zezwolenie na transport odpadów komunalnych) lub w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku braku takiego zezwolenia należy złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w

tym zakresie podwykonawcy posiadającego w/w zezwolenie, którego należy wykazać w wykazie osób i podmiotów, które będą wykonywać

zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a nadto należy złożyć oświadczenie, mocą którego zobowiążą się do przedłożenia

w terminie nie później niż przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, uwierzytelnionych kopii umowy z podwykonawcą oraz

wystawionego na rzecz podwykonawcy aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawa z

dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (w tym zezwolenia na transport odpadów komunalnych) lub w zakresie odbierania odpadów

komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.lask.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, 98-100 Łask, ul. Warszawska 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd

Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, Biuro Obsługi Interesanta parter, sala 100..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących

z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści

zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  wykaszanie poboczy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykaszanie poboczy (obustronne) dróg gminnych oraz skarp rowów

przydrożnych (wykaszanie rowów na szerokości 1,20m na obu skarpach rowu) na terenie gminy Łask. Szczegółowy zakres robót oraz ich

lokalizację przedstawia załącznik nr 10. Przewidywany zakres usług do wykonania wynosi: 350.000,00m² wykaszania poboczy dróg i

50.000mb wykaszania skarp rowów przydrożnych rocznie..

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27...
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.31.41.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.11.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  pielęgnacja zieleni.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zakres tego zadania obejmuje następujące usługi: 1.Cięcia

pielęgnacyjne i sanitarne drzew - w rozumieniu obcięcia gałęzi lub konarów, w zależności od głębokości zleconej przycinki oraz

zabezpieczenia powstałych ran, a następnie dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem

dopuszczone. Zakres cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych obejmuje: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z

urządzeniami technicznymi lub obiektami budowlanymi, utrzymywanie formowanego kształtu korony drzew oraz formowanie korony drzew,

których wiek nie przekracza 10 lat. 2.Wycinkę drzew - w rozumieniu ścięcia drzewa co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu, zasypania

powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, pocięcia pnia i konarów na kloce opałowe, a następnie rozliczenie się z pozyskanego

drewna, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 3.Cięcia w koronach drzew

rosnących w pasach drogowych na terenie miasta, wchodzących w kolizję z napowietrznymi liniami energetycznymi w porozumieniu z PGE

Dystrybucja S.A Oddział Łódź - Teren Rejon Energetyczny Sieradz. 4.Frezowanie pni - w rozumieniu usunięcia pozostałości pnia i

zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu. 5.Usuwanie złomów i wiatrołomów - w rozumieniu usunięcia złomów i

wiatrołomów co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, pocięcie pnia i

konarów na kloce opałowe, a następnie rozliczenie się z pozyskanego drewna, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych

odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 6.Karczowanie - w rozumieniu wykopania i usunięcia korzeni drzewa, zasypania powstałego

wykopu ziemią do poziomu terenu, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu karpy oraz powstałych odpadów na miejsce prawem

dopuszczone. 7.Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne krzewów - w rozumieniu skrócenia pędów w celu zagęszczenia niższych partii i nadania

kształtu roślinie, a także usunięciu pędów zbędnych, chorych i krzyżujących się, dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych

odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 8.Wycinka krzewów - w rozumieniu wycinki krzewów wraz z usunięciem systemu

korzeniowego co najmniej 15cm pod powierzchnią gruntu, zasypania powstałego wykopu ziemią do poziomu terenu, zebranie gałęzi,

dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na miejsce prawem dopuszczone. 9.Formowanie żywopłotów - w

rozumieniu przycinania (strzyżenia), nadawania właściwego kształtu całej powierzchni zielonej, wykonania cięć sanitarnych w szczególności:

usuwania pędów uszkodzonych, złamanych, chorych, suchych; wykonania cięć regulujących: usuwania starych, najgrubszych gałęzi, pędów

krzyżujących się i nadmiernie zagęszczających się a następnie dokładnego uprzątnięcia terenu prac i wywozu powstałych odpadów na

miejsce prawem dopuszczone (wykaz w załączniku nr 7). 10.Nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz roślin cebulowych - w rozumieniu

przygotowania gruntu, wykonania nasadzeń, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem oraz ich pielęgnacja. 11.Koszenie trawników na

terenach zieleni oraz pasów zieleni towarzyszącej ulicom, a także innych terenów zieleni miejskiej nie ujętych w niniejszym zamówieniu wg

stawki jednostkowej wraz z zebraniem skoszonej trawy. Planuje się koszenie terenów reprezentacyjnych 8 razy w sezonie wykaz terenów

reprezentacyjnych znajduje się w załączniku nr 8 A, natomiast pozostałych terenów 6 razy w sezonie wykaz pozostałych terenów znajduje

się w załączniku nr 8 B. Terminy koszenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 12. Koszenie Parku Miejskiego i terenu przyległego ze stawem

i rowami planuje się kosić co najmniej 3 razy w sezonie oraz Cmentarza z I Wojny Światowej w Ulejowie co najmniej 2 razy w sezonie wraz

z zebraniem skoszonej trawy (załącznik nr 9). 13. Grabienie liści i ich wywóz na miejsca prawem dopuszczone. 14. Zakładanie trawników,

a w miejscach wydeptanych uzupełnienie ziemi i dosiew trawy. 15.Utrzymanie Ogródka Jordanowskiego polegające na cotygodniowym

przeglądzie terenu. 16.Utrzymanie Parku Miejskiego w Łasku. 17.Utrzymanie stawu polegające na utrzymaniu terenu w czystości,

wyławianie śmieci, usuwanie rzęsy oraz utrzymanie cieków wodnych, udrażnianie przepustów i rowów w terminie uzgodnionym z

Zamawiającym. 18.Wywóz odpadów powstałych wskutek pielęgnacji i odchwaszczania krzewów, rabat i nowych nasadzeń na terenie

miasta wykonanych siłami Zamawiającego. 19.Uprzątnięcie konarów i gałęzi odłamanych z drzew i krzewów rosnących na terenach zieleni

miejskiej na zgłoszenie Zamawiającego. 20.Roboty inne, nie uwzględnione w zamówieniu rozliczane na podstawie roboczogodzin...

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7, 77.34.20.00-9, 77.30.00.00-3,

77.21.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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