
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 243420-2011 z dnia 2011-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań 

Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz ich pielęgnacja. Zakres prac 

obejmuje : wyznaczenie miejsc pod nasadzenia, oczyszczenie terenu, wykopanie dołów, zaprawienie dołów ziemią, zakup i 

transport... 

Termin składania ofert: 2011-08-31  

Poznań: Zagospodarowanie zieleni ą terenu poło Ŝonego w Poznaniu przy ul. 

Szwajcarskiej 3, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE 

przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja p omieszcze ń, zakup 

wyposa Ŝenia, budowa niezb ędnej infrastruktury, w tym l ądowiska dla 

śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastrukt ura i Środowisko 

POIiŚ 12.1-15 

Numer ogłoszenia: 305806 - 2011; data zamieszczenia : 26.09.2011 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w 

BZP: 243420 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym 

SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Zagospodarowanie zielenią terenu połoŜonego w 

Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy 

Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym 

lądowiska dla śmigłowców, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 

ramach Programu Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie nasadzeń drzew i 

krzewów oraz ich pielęgnacja. Zakres prac obejmuje : wyznaczenie miejsc pod nasadzenia, oczyszczenie terenu, 

wykopanie dołów, zaprawienie dołów ziemią, zakup i transport ziemi urodzajnej, materiału roślinnego i innych 

materiałów niezbędnych do wykonania prac, posadzenie drzew i krzewów w wyznaczonych miejscach, połoŜenie 

obrzeŜa trawnikowego, wykonanie szczepień mikoryzowych wszystkich drzew, zamontowanie systemu 
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ustabilizowania drzew, przykrycie ściółką terenu; pielęgnację przez okres 36 miesięcy od odbioru wykonanych 

nasadzeń, w tym podlewanie roślin sprzętem Wykonawcy, woda do podlewania z instalacji i na koszt 

Zamawiającego, utrzymanie przepuszczalnej, wierzchniej warstwy ziemi wokół roślin, nawoŜenie roślin, 

odchwaszczanie ziemi wokół roślin, usuwanie odrostów korzeniowych i pędów wybijających z podkładki, kontrolę 

zdrowotności roślin i zwalczanie chorób i szkodników, poprawianie mis, palików i uzupełnianie ściółki, poprawę 

struktury i wyglądu roślin, w przypadku za wysokich drzew - cięcie formujące. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.30.00.00-3, 77.31.00.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak, projekt/program: 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. CENTRUM URAZOWE przy ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu - 

adaptacja pomieszczeń, zakup wyposaŜenia, budowa niezbędnej infrastruktury, w tym lądowiska dla śmigłowców, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko POIiŚ 12.1-15. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  23.09.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  7. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:  

ALKOM Spółka z o.o., ul. Północna 1, 61-719 POZNAŃ, kraj/woj. wielkopolskie.  

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 231410,85 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty:  202818,00 

Oferta z najni Ŝszą ceną: 202818,00 / Oferta z najwy Ŝszą ceną: 371509,67 

Waluta:  PLN. 
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