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Opole: WYCINKA DRZEW W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM 

DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z PODZIAŁEM NA ZADANIA 

Numer ogłoszenia: 1739 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 

Opole, woj. opolskie, tel. 77 4591800, faks 77 4581352. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYCINKA DRZEW W CIĄGU 

DRÓG WOJEWÓDZKICH Z NABYCIEM DREWNA UZYSKANEGO Z WYCINKI Z 

PODZIAŁEM NA ZADANIA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna uzyskanego 

z wycinki z podziałem na zadania zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi wycinania 

drzew. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie wycinki drzew, frezowanie pni oraz uprzątnięcie 

z pasa drogowego po wykonanej wycince z rozliczeniem usługi pozyskanym przez 

wykonawcę drewnem. Drzewa powinny być ścięte tak, aby pozostały po ścince pień 

znajdował się na głębokości 10 cm poniżej poziomu jezdni (dotyczy drzew rosnących w 

poboczu drogi) oraz 10 cm poniżej poziomu gruntu (dotyczy drzew rosnących za rowem). 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany będzie także do: - uprzątnięcia 

ściętych drzew i gałęzi, - uprzątnięcia terenu w obrębie frezowanego pnia z pozyskanego 

http://www.bip.zdw.opole.pl/


materiału drzewnego, który wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, - 

wyprofilowania powierzchni gruntu w miejscu frezowanego pnia równo z poziomem 

istniejącego terenu (humusem). 3. Dodatkowo w ramach zamówienia wykonawca 

zobowiązany jest do: - zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu prowadzonych 

robót i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub 

zaniechaniem; - jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przejezdności wraz z regulacją ruchu - 

powiadomi o utrudnieniach właścicieli posesji przyległych do terenu prowadzenia robót; - jest 

odpowiedzialny za zabezpieczenie przed zniszczeniem ogrodzeń, budynków, itp.; - jest 

odpowiedzialny za ewentualne wyłączenie, zabezpieczenia przed uszkodzeniem linii 

napowietrznych (w tym stosowne uzgodnienia); - jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie 

koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych umową; - pokrywa 

ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót; - wykona roboty przy 

bezwzględnym zachowaniu zasad BHP przy wycince drzew z uwzględnieniem przepisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej. - wszystkie 

osoby zatrudnione przy usuwaniu drzew powinny posiadać uprawnienia kwalifikacyjne do 

obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

31.03.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.160,00 

PLN w tym: - - zadanie nr 1: 580,00 PLN, - zadanie nr 2: 980,00 PLN, - zadanie nr 3: 220,00 

PLN, - zadanie nr 4: 380,00 PLN 

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 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pubicznych 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedno zadanie polegające na 

usłudze wycinki drzew. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

niniejszego zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden wykonawca 

spełnia powyższy warunek. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi 

jednostkami sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia 

wymienionymi poniżej: a) frezarka do pni - min. 1 szt - na każde zadanie, b) 

samochód ciężarowy lub ciągnik z przyczepą - min. 1 szt. - na każde zadanie, 

c) maszyna do zrąbkowania - min. 1 szt - na każde zadanie. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 

wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pubicznych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 



wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień pubicznych 

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; 

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; 



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; 

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - termin realizacji usługi - 5 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

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 



Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian 

określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 

127, 45-231 Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10). 

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: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia również wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w 

sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy 

wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 

organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.. 

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: Zadanie nr 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna 

uzyskanego z wycinki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi 

wycinania drzew. Zakres obejmuje: wycinkę 95 sztuk drzew w ciągu dróg 

wojewódzkich: nr 454, 457, 458, 459 ,462. Ilość drewna pozyskanego z wycinki - 

116,52 m3. Wartość drewna oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosi: - 

drewno opałowe w ilości 116,52 m3 - 9 362,62 zł (z VAT 8%). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016. 



 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin realizacji usługi - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna 

uzyskanego z wycinki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi 

wycinania drzew. Zakres obejmuje: wycinkę 160 sztuk drzew w ciągu dróg 

wojewódzkich: nr 407, 409, 413, 414, 416, 429, 435, 410, 417, 421, 423, 425. Ilość 

drewna pozyskanego z wycinki - 77,44 m3. Wartość drewna oszacowana przez 

uprawnionego rzeczoznawcę wynosi: - drewno opałowe w ilości 77,44 m3 - 6 222,46 

zł (z VAT 8%). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin realizacji usługi - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna 

uzyskanego z wycinki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi 

wycinania drzew. Zakres obejmuje: wycinkę 37 sztuk drzew w ciągu dróg 

wojewódzkich: nr 385, 401. Ilość drewna pozyskanego z wycinki - 44,87 m3. Wartość 

drewna oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosi: - drewno opałowe w 

ilości 44,87 m3 - 3 605,40 zł (z VAT 8%). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin realizacji usługi - 5 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wycinka drzew w ciągu dróg wojewódzkich z nabyciem drewna 



uzyskanego z wycinki zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 77211400-6 - Usługi 

wycinania drzew. Zakres obejmuje: wycinkę 62 sztuk drzew w ciągu dróg 

wojewódzkich: nr 487, 494. Ilość drewna pozyskanego z wycinki - 92,61 m3. Wartość 

drewna oszacowana przez uprawnionego rzeczoznawcę wynosi: - drewno opałowe w 

ilości 92,61 m3 - 7 441,40 zł (z VAT 8%). 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. termin realizacji usługi - 5 

 

 
 


