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Ogłoszenie nr 505276-N-2019 z dnia 2019-01-22 r.

Gmina Miasto Sierpc: Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił i miejsc pamięci narodowej oraz urządzeń małej architektury na terenach
zielonych Miasta Sierpca stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające
zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sierpc, krajowy numer identyfikacyjny 611015483 , ul. Piastowska 11 a , 09-200 Sierpc, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 275 86 86, e-mail r.goszczycki@um.sierpc.pl, faks 024 275 86 33.
Adres strony internetowej (URL): www.sierpc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
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będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.sierpc.pl/bipkod/004

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.sierpc.pl/bipkod/004

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w zaklejonej kopercie
Adres:
Urząd Miejski w Sierpcu; ul. Piastowska 11a; 09-200 Sierpc

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił i miejsc pamięci narodowej oraz urządzeń
małej architektury na terenach zielonych Miasta Sierpca stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc
Numer referencyjny: WIF.271.1.2019.RG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) 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:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Utrzymanie zieleni i czystości, w tym mogił i miejsc pamięci narodowej oraz urządzeń małej architektury na
terenach zielonych Miasta Sierpca stanowiących własność Gminy Miasto Sierpc ”. 2. Przedmiotem zamówienia jest: „A” W ramach utrzymania
zieleni: 1. Skoszenie trawy wraz z uprzątnięciem części ściętej (nie dotyczy w przypadku zastosowania kosiarki bijakowej) na terenach ujętych w
załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia w maksymalnym terminie do 10 dni (określonym w ofercie przez Wykonawcę). 2.
Grabienie i usuwanie liści ze wszystkich terenów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Odchwaszczanie
wszystkich alejek znajdujących się na terenach zielonych ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia wraz z ich
wyrównaniem. 4. Codzienne (bieżące) utrzymanie zieleni oraz czystości poprzez zebranie odpadów (papieru, folii, butelek itp.) z terenów zielonych
wskazanych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Pielęgnacja drzew,
krzewów oraz żywopłotów, w szczególności: 1) usuwanie odrostów w strefie korzeniowej drzew i na misach drzew; cięcia należy wykonywać z
zachowaniem regularnego pokroju, właściwego dla danego gatunku wraz z uprzątnięciem części ściętej zaraz po usunięciu odrostów, 2) podcinanie
gałęzi drzew mające na celu odsłonięcie lamp parkowych oraz przycinanie innych gałęzi, usuwanie posuszu drzew rosnących przy ciągach pieszych
zabezpieczenie ran po cięciach oraz uprzątnięcie części ściętej zaraz po wykonaniu pracy w miarę potrzeb, 3) docinanie złamanych, suchych gałęzi i
konarów wraz z uprzątnięciem części ściętej zaraz po wykonaniu w/w pracy w miarę potrzeb, 4) uprzątanie z terenu objętego zamówieniem
wiatrołomów, wykrotów, odłamanych konarów i gałęzi. 5) poprawianie oraz wymiana palików i taśm przy drzewkach (materiał Wykonawcy) 6)
przycinanie żywopłotów na wysokość 1,20 m z terenów wskazanych przez Zamawiającego (m.in. Park wokół zbiornika wodnego Jeziórko, Plac
Europejski, teren przy przejście dla pieszych przy ulicy Płockiej k/poczty, przejście dla pieszych Piastowska k/kiosku RUCH, skrzyżowanie
Piastowska i Wiosny Ludów przy słupie ogłoszeniowym, teren przy Jana Pawła II 5, teren zielony między ulicami Kasztanowa i Braci
Tułodzieckich) wraz zebraniem i zagospodarowaniem części ściętej. 6. Rozplantowanie ziemi w wyniku powstania kretowisk minimum jeden raz w
tygodniu. 7. Przygotowanie ziemi pod nasadzenia kwiatów i roślin jednorocznych w miejscach objętych zamówieniem, tj. przekopanie i uzupełnienie
gleby rodzimej warstwą ziemi kompostowej. 8. Obsadzanie rozstawionych na terenie miasta pojemników, kwietników i gazonów oraz miejsc
wskazanych w załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia roślinami kwietnikowymi jedno i wieloletnimi (z materiału
dostarczonego przez Zamawiającego) - ok. 5 000 sztuk rocznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostawienia pojemników, kwietników, gazonów
lub konstrukcji kwietnikowych w trakcie trwania umowy w ilości nieprzekraczającej 10sztuk/1 rok , a także zwiększenia ilości dostarczonych roślin
kwietnikowych do 100% rocznie. 9. Wykonywanie nasadzeń uzupełniających na terenach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamówienia, przy czym materiał do nasadzeń uzupełniających jest kosztem Zmawiającego. 10. Pielęgnacja obsadzonych roślinami
jedno- i wieloletnimi rabat już istniejących na terenach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2, w szczególności
pielenie, odchwaszczanie, spulchnianie gleby, zwalczanie chorób i szkodników roślin, stosowanie oprysków dostosowanych do gatunków roślin i ich
potrzeb. 11. Ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami – z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie od kwietnia do września (nie mniej niż 12 razy).
12. Odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi – z częstotliwością 4 razy w całym okresie obowiązywania umowy, 13. Nawożenie
trawników zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika – z częstotliwością 4 razy w całym okresie
obowiązywania umowy, 14. Poprawianie przesuniętej włókniny przeciw chwastom lub naprawa uszkodzonej włókniny w obrębie rabat z bylinami.
15. Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne roślin z zachowaniem ich preferencji gatunkowej roślin dwa razy do roku na wiosnę i jesień w celu zagęszczenia
i utrzymania pożądanego pokroju i wysokości roślin. 16. Bieżące podlewanie rabat, krzewów, kwiatów oraz trawników na terenach wskazanych w
załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz na terenach innych wskazanych przez Zamawiającego. Podlewania należy
dokonywać w godzinach rannych lub wieczornych, tj. do godziny 7.00 lub po godzinie 20.00. 17. Usuwanie roślin po zakończeniu wegetacji. 18.
Mycie schodów prowadzących od ulicy Narutowicza do Parku Paciorkiewicza (1 raz w tygodniu) 19. Zakładanie trawników, odnawianie oraz
dosiewanie istniejących trawników na terenach wskazywanych przez Zamawiającego: 1) przygotowanie gruntu, 2) wysianie nasion, 3) utrzymanie
trawników wraz z ich zraszaniem. W ramach wykonywania usług utrzymania zieleni, Wykonawca ponosi koszty środków ochrony roślin, nawozów,
środków chemicznych itp. materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy istniejące
zdroje uliczne w celu poboru wody, na potrzeby prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. „B” W ramach utrzymania czystości i porządku:
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1. Utrzymanie mogił i miejsc pamięci narodowej na terenach i w terminach ujętych w załączniku nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, a
w szczególności: zamiatanie, mycie, koszenie, pielenie i zbieranie nieczystości wraz z ich wywozem na składowisko - 1 raz na dwa miesiące. 2.
Rozstawienie zniczy oraz kwiatów na terenach i w terminach wymienionych w załączniku nr 3. 3. Utrzymanie małej architektury znajdującej się na
terenach ujętych w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) umycie ławek, 2) umycie koszy, 3) umycie
kloszy lamp oświetleniowych. 4. Utrzymanie fontann w parku Korczaka (przed Sądem) i na skwerku Rodziny Sierpskich (przed budynkiem poczty),
w szczególności: 1) czyszczenie dysz (strumień wody ma być równomierny), 2) czyszczenie niecki, 3) uzupełnienie preparatu glonobójczego (z
wyłączeniem fontanny w parku Korczaka), 4) czyszczenie infrastruktury oświetleniowej fontann, 5) codzienne sprawdzanie stanu wody w
fontannach, 6) codzienne uprzątnięcie lustra wody z nieczystości, 7) przygotowanie fontann do okresu letniego (wyczyszczenie niecek, napuszczenie
do nich wody, uzupełnienie preparatu glonobójczego, montaż dysz i uruchomienie fontann) w terminie 15 kwietnia w okresie obowiązywania umowy
8) przygotowanie fontann do okresu zimowego w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie później niż 15 listopada w okresie
obowiązywania umowy(spuszczenie wody z niecki fontann, czyszczenie oraz wysuszenie niecki fontann, demontaż oraz wyczyszczenie dysz i złączy
do dysz fontann, spuszczenie wody z instalacji) Wykonanie czynności związanych z utrzymaniem fontann winno zostać przeprowadzone w porze
nocnej lub wczesnych godzinach rannych, najpóźniej do godziny 8.00. Zamawiający na każde żądanie Wykonawcy udostępnia dokumentację DTR
dla fontann. UWAGI DOTYCZACE REALIZACjI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Wszelkie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia prace
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z należytą starannością, zapewniając właściwe utrzymanie zieleni (zgodnie ze sztuką ogrodniczą), jej
dobry stan zdrowotny oraz wysoki standard estetyczny i pielęgnacyjny. 1. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy prace w godzinach 730-1530 w
dni robocze. 2. Ustala się robocze porozumiewanie stron drogą elektroniczną - e-mail z niezwłocznym potwierdzaniem faktu otrzymania wiadomości
na żądanie drugiej strony, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o
konieczności zakup jakiegokolwiek materiału, którego koszt jest po stronie Zamawiającego, pod rygorem nie pokrycia kosztów zakupu. 4.
Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia powyższych prac w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Po rozpoczęciu prac, prace
muszą być kontynuowane bez zbędnych przerw aż do ich zakończenia. 5. W trakcie wykonywania codziennych obowiązków Wykonawca prowadzi
monitoring w zakresie w/w zadań i wszelkie nieprawidłowości niezwłocznie przekazuje Zamawiającemu. 6. Zakończenie prac odbędzie się po
podpisaniu protokołu odbioru w terminie nie dłuższym niż 24h od zakończenia prac zgłoszonych przez Wykonawcę. 7. Prace objęte miesięcznym
wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawca wykonuje systematycznie, bez wezwania Zamawiającego. 8. Prace nie objęte wynagrodzeniem
ryczałtowym wykonywane są tylko i wyłącznie na zlecenie Zamawiającego. 9. Czynności, które nie są wykonywane stale (opłacane nie ryczałtowo)
wykonane zostaną w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. *) części zamówienia objęte opłatą nie ryczałtową i realizowane na zlecenie
Zamawiającego, oznaczone są tłustym drukiem w SIWZ, co uwidocznione jest w formularzu cenowym 3. Wykonawca i jego podwykonawcy
zobowiązani są do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

II.5) Główny kod CPV: 77313000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5
77314000-4
77310000-6
77340000-5
90511300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w
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art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został
ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2019-04-01 lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-04-01

2019-11-30

2020-04-01

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) oświadczenie wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) oświadczenie wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) oświadczenie wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż należycie wykonał lub wykonuje, minimum jedną
usługę utrzymania zieleni o wartości min. 50 000,00 zł brutto* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub
wykonywanych usług w ramach jednej umowy. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część
zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące
fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty, w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu usług wykonanych lub wykonywanych (według wzoru stanowiącego załącznik
nr 8 do SIWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w Rozdziale IX ust 1.
pkt. 3 lit b). SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane (w formie
oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę usług obejmujących szerszy zakres niż wskazany w warunku zdolności technicznej lub
zawodowej (doświadczenia), Wykonawca powinien podać całkowitą wartość usług oraz podać wartość usług w zakresie wymaganym warunkiem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych
dokumentów; 2) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr
4 (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy); 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b. ust. 5. pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z
późn. zm.).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

22.01.2019, 10:56

7 z 10

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9b6cd...

Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Koszenie trawy wraz z uprzątnięciem części ściętej na terenach ujętych w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki
umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144. Ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian: 1) terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z
następujących okoliczności: a) w przypadku wystąpienia epidemii lub działań rządowych, b) w przypadku wystąpienia siły wyższej powodującej
powstanie zdarzenia losowego, którego nie można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek, którego
powstała szkoda w znacznych rozmiarach, c) wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych usług, nieobjętych zamówieniem podstawowym, 2)
wysokości wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części
wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania usług dodatkowych, e)
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Powyższe zmiany mogą być dokonane przed upływem
terminu realizacji niniejszej umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych
okolicznościach. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania
zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2019-01-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania
naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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