
Strona I z2

Wałbrzych : Pielęg nacja d rzewostanu na teren ie zabytkowego kom pleksu
zam kowo.parkowego Książ w Wałbrzych u

Numer ogłoszenia: 422000 . 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
oGŁoSZENlE o UDZIELEN|U ZAMoWtENlA. Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia pub|icznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 379312 -2011r.

Czy w BiuIeĘnie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZWA t ADRES: Pzedsiębiorstwo ..Zamek Ksiąz.'w Wałbzychu Sp. z o,o., u|. PiastÓw Ś|ąskich 1, 58-
306 Wałbzych, woj. do|noŚ|ąskie, te|. 074 6643850' faks 074 6643862.
l.2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: |nny: Społka prawa hand|owego.

SEKCJA tt: PRZEDMTOT ZAMOWTENIA

ll.1) Nazwa nadana zamówieniu plzezzamawiającego: Pie|ęgnacja dzewostanu na terenie zabytkowego
komp|eksu zamkowo-parkowego Ksiąz w Wałbzych u.
ll.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
!l.3) określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres pzedmiotu zamÓwienia obejmuje w szczegó|noŚci: 1 .1 .
ścinanie dzew i kzewów z uty|izacją gałęzi na miejscu i wywoz odpadÓw oraz cięcie i łupanie pozyskanego
drewna na wymiar kominkowy z pzewiezieniem drewna we wskazane miejsce, 1.2. cięcie suszu, redukcja i
pzeświet|anie koron dzew na terenie płaskim i skarpie, 1.3. zabiegi |ecznicze ( oczyszczanie i
zabezpieczanie ran, czyszczenie i impregnacja ubytkÓw powiezchniowych i wgłębnych na pniu i konarach,
wykonanie drenaiu ubytku wgłębnego, 1.4. załofenie wiązań e|astycznych w koronie, 2. Szczegdowy opis
pzedmiotu zamÓwienia okreś|ają: 2.1.Dokumentacja projektowa - ekspertyza dendro|ogiczna dzewostanu.
Załącznik Nr 9 do S|\ĄZ 2.2.Specyfikacja Techniczna \At}konania i odbioru RobÓt - załącznik Nr 10 do SIWZ
2.3.Pzedmiar RobÓt - załącznik Nr 8 do s|WZ. 3. ogÓ|ne wymagania dotyczące robót: Vlłkonawca robót jest
odpowiedzia|ny za jakoŚĆ ich wykonania oraz za zgodnoŚć z dokumentacją dostarczonąprzez
Zamawia1ącego. Prace na|eŻy prowadziÓ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaĄi oraz specyfikacji
technicznejwykonania i odbioru robÓt, obowiązującymi pzepisami i normami, zasadami pie|ęgnacji
dzewostanu w parkach zabytkowych..
l l .4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77 .21.15.00-7 ,77 .21.14.00-6, 77.21.1,|.00-3.

SEKGJA lll: PROCEDURA

tlt.l ) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Pzetarg nieograniczony
ilt.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Zamówienle dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

lv. l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 12.12.2011.
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lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
rv.4) NAZWA TADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWTENTA:

GARDEN SpÓłka zo.o., Tarnów, 33-100 TarnÓw, kraj/woj' małopolskie.
lV.S) Szacunkowa wańość zamówienia (bez VAT):93497,33 PLN.
tV.6) |NFoRMAGJA o GENIE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNŹszĄ | NAJvuYiszĄ
cENĄ

cena wybranej ofeńy: 51240,00
ofeńa znainiższą ceną: 51240'00 / ofeńa z najwyższą ceną: 105000,00
Waluta: PLN.
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