
Ogłoszenie nr 510230953-N-2020 z dnia 18-11-2020 r.

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi : Dostawa krzewów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 608781-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

Informacje dodatkowe:
ZAMAWIAJĄCY Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź objęty
działaniami Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 15b ust. 1
pkt 3 i art. 15c ustawy Prawo zamówień publicznych. PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532, Łódź tel.: +48 (42)
638-48-88

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi , Krajowy numer identyfikacyjny 00051418200000, ul. Piotrkowska  104, 90-926 
Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 638 48 88, e-mail m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa krzewów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DSR-ZP-III.271.28.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i transport krzewów. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we własnym
zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Załączniku nr 1 do SIWZ 3.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach prawa opcji. 3.4. Szczegółowy
sposób udzielenia zamówienia w ramach prawa opcji został określony w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy. 3.5.
Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności nie polega w ocenie
Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Załącznik nr 1 do SIWZ Zamówienie podstawowe 2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i transport krzewów. 2.1.
Krzewy muszą być dostarczone w pojemnikach z prawidłowo przerośniętą bryłą korzeniową, 2.1.1. Liczba sztuk, gatunek
krzewu, wielkość pojemnika: 2.1.1.1. 20 szt. Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 50
cm; 2.1.1.2. 24 szt. Bez czarny ‘Gerda’ – pojemnik C2, wysokość powyżej 50 cm; 2.1.1.3. 19 szt. Bez czarny ‘Lanciniata’
– pojemnik C2, wysokość powyżej 50 cm; 2.1.1.4. 90 szt. Brunera wielkolistna ‘Jack Frost’ – pojemnik C2, wysokość
powyżej 30cm; 2.1.1.5. 30 szt. Ciemiernik wschodni – pojemnik P9, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.6. 25 szt. Cis
pośredni ‘Hicksii’ – pojemnik min. C3, wysokość powyżej 45 cm; 2.1.1.7. 136 szt. Cis pośredni ‘Hillii’ – pojemnik min.
C3, wysokość powyżej 45 cm; 2.1.1.8. 15 szt. Funkia ‘Aureomarginata’ – pojemnik C2, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.9.
35 szt. Hortensja bukietowa ‘Magical Candle’ – pojemnik C5, wysokość powyżej 50 cm; 2.1.1.10. 12 szt. Jeżówka
ogrodowa biała, różowa – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.11. 24 szt. Kocimiętka wysoka – pojemnik
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C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.12. 50 szt. Krzewuszka cudowna ‘Red Prince’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 40
cm; 2.1.1.13. 5 szt. Milin amerykański – pojemnik C2, wysokość powyżej 50 cm; 2.1.1.14. 2 szt. Ognik szkarłatny ‘Red
Column’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 50 cm; 2.1.1.15. 4 szt. Ognik szkarłatny ‘Solei d’Or’ – pojemnik C3,
wysokość powyżej 50 cm; 2.1.1.16. 30 szt. Orlik pospolity ‘Plena’ – pojemnik C2, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.17. 24
szt. Ostnica wąskolistna – pojemnik P11, wysokość powyżej 35 cm; 2.1.1.18. 360 szt. Perowskia łobodolistna – pojemnik
min. C2, wysokość powyżej 40 cm; 2.1.1.19. 130 szt. Pęcherznica kalinolistna ‘Nugget’ – pojemnik C3, wysokość powyżej
40 cm; 2.1.1.20. 120 szt. Róża ‘Heidetraum’ – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.21. 150 szt. Róża ‘Short
Track’ – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.22. 40 szt. Serduszka okazałe – pojemnik C2, wysokość powyżej
30 cm; 2.1.1.23. 20 szt. Serduszka okazałe ‘Alba – pojemnik C2, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.24. 3 szt. Sosna
kosodrzewina – pojemnik min. C3, wysokość powyżej 40 cm; 2.1.1.25. 16 szt. Szałwia omszona – pojemnik C1,5,
wysokość powyżej 20 cm; 2.1.1.26. 20 szt. Tawuła japońska ‘Goldflame’ – pojemnik C2, wysokość powyżej 25 cm;
2.1.1.27. 70 szt. Tawułka chińska ‘Pumila’ – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.28. 5 szt. Turzyca ‘Graya’ –
pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 2.1.1.29. 25 szt. Turzyca ozimska Everest ‘Fiwhite’ – pojemnik C1,5, wysokość
powyżej 30 cm; 2.1.1.30. 9 szt. Trzcinnik ostrokwiatowy – pojemnik C2, wysokość powyżej 40 cm; 2.1.1.31. 10 szt.
Winobluszcz pięciolistkowy – pojemnik C2, wysokość powyżej 60 cm; 2.1.1.32. 10 szt. Winobluszcz trójklapowy –
pojemnik C2, wysokość powyżej 60 cm; 2.1.1.33. 5 szt. Żylistek wysmukły ‘Nikko’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 35
cm. 2.1.2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić cały materiał roślinny przed dostawą w celu akceptacji przez
Zamawiającego (np. poprzez dokumentację fotograficzną przesłaną na adres mailowy). W przypadku braku akceptacji
Wykonawca wymieni wadliwy materiał i ponownie przedstawi go Zamawiającemu. 2.1.3. Wymagania jakie musi spełniać
materiał roślinny: 2.1.3.1. materiał roślinny przynajmniej 2-krotnie szkółkowany, 2.1.3.2. materiał roślinny z co najmniej 5
dobrze wykształconymi pędami głównymi typowymi dla odmiany oraz prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym,
2.1.3.3. materiał roślinny musi być w dobrej kondycji zdrowotnej, bez oznak chorób i żerowania szkodników, 2.1.3.4.
materiał roślinny w ramach gatunku i odmiany musi być wyrównany, jednolity w całej partii oraz musi posiadać parametry
charakterystyczne dla danego gatunku lub odmiany (dot. wysokości, kształtu i rozkrzewienia sadzonek), 2.1.3.5. materiał
roślinny musi być opatrzony etykietą z nazwą łacińską. 2.1.4. Wady niedopuszczalne: 2.1.4.1. silne uszkodzenia
mechaniczne roślin, 2.1.4.2. ślady żerowania szkodników, 2.1.4.3. oznaki chorobowe, 2.1.4.4. martwice i pęknięcia kory
pędów, 2.1.4.5. uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej. 2.1.5. Transport realizowany jest przez Wykonawcę we
własnym zakresie, bez udziału Zarządu Zieleni Miejskiej. Polega na załadunku, odpowiednim zabezpieczeniu materiału
roślinnego na czas transportu, dostawie z miejsca załadunku na miejsca sadzenia, rozładunku. Transport musi odbyć się w
sposób nie powodujący uszkodzenia roślin. Prawo opcji 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w ramach
prawa opcji. 1.1. Krzewy muszą być dostarczone w pojemnikach z prawidłowo przerośniętą bryłą korzeniową, 1.1.1.
Liczba sztuk, gatunek krzewu, wielkość pojemnika: 1.1.1.1. 40 szt. Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ – pojemnik C3,
wysokość powyżej 50 cm; 1.1.1.2. 10 szt. Cis pośredni ‘Hicksii’ – pojemnik min. C3, wysokość powyżej 45 cm; 1.1.1.3. 80
szt. Cis pośredni ‘Hillii’ – pojemnik min. C3, wysokość powyżej 45 cm; 1.1.1.4. 15 szt. Funkia ‘Aureomarginata’ –
pojemnik C2, wysokość powyżej 30 cm; 1.1.1.5. 40 szt. Hortensja bukietowa ‘Magical Candle’ – pojemnik C5, wysokość
powyżej 50 cm; 1.1.1.6. 4 szt. Jeżówka ogrodowa biała, różowa – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 1.1.1.7. 4 szt.
Kocimiętka wysoka – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 1.1.1.8. 20 szt. Krzewuszka cudowna ‘Red Prince’ –
pojemnik C3, wysokość powyżej 40 cm; 1.1.1.9. 10 szt. Milin amerykański – pojemnik C2, wysokość powyżej 50 cm;
1.1.1.10. 40 szt. Ognik szkarłatny ‘Red Column’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 50 cm; 1.1.1.11. 30 szt. Ognik
szkarłatny ‘Solei d’Or’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 50 cm; 1.1.1.12. 4 szt. Ostnica wąskolistna – pojemnik P11,
wysokość powyżej 35 cm; 1.1.1.13.140 szt. Pęcherznica kalinolistna ‘Nugget’ – pojemnik C3, wysokość powyżej 40 cm;
1.1.1.14. 70 szt. Róża ‘Heidetraum’ – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 1.1.1.15. 250 szt. Róża ‘Short Track’ –
pojemnik C1,5, wysokość powyżej 30 cm; 1.1.1.16. 25 szt. Sosna kosodrzewina – pojemnik min. C3, wysokość powyżej
40 cm; 1.1.1.17. 4 szt. Szałwia omszona – pojemnik C1,5, wysokość powyżej 20 cm; 1.1.1.18. 30 szt. Tawuła japońska
‘Goldflame’ – pojemnik C2, wysokość powyżej 25 cm; 1.1.1.19. 5 szt. Turzyca ‘Graya’ – pojemnik C1,5, wysokość
powyżej 30 cm; 1.1.1.20. 4 szt. Trzcinnik ostrokwiatowy – pojemnik C2, wysokość powyżej 40 cm; 1.1.1.21. 10 szt.
Winobluszcz pięciolistkowy – pojemnik C2, wysokość powyżej 60 cm; 1.1.1.22. 10 szt. Winobluszcz trójklapowy –
pojemnik C2, wysokość powyżej 60 cm. 1.2. Zakres prac tożsamy jak opisany w pkt 2.1.2 – 2.1.5. zamówienia
podstawowego. 3. Miejsce dostawy: ul. Retkińska 39/65, Łódź – Ogród Botaniczny 4. Termin wykonania: Maksymalny
termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert i może
być zmieniony przez Wykonawców. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, zawarte są we wzorze
umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 03451000-6

Dodatkowe kody CPV: 03451300-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W powyższym postępowaniu
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 18.11.2020 r. do godziny 09:00. W wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żaden Wykonawca nie złożył oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
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