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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych

PL

ul. Budowlanych 67

Tychy

43-100

Polska

Osoba do kontaktów: Marek Podsiadło

Tel.: +48 324382200

E-mail: m.podsiadlo@tzuk.tychy.pl

Faks: +48 324382215

Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.tzuk.tychy.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można

uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.tzuk.tychy.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na

adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

„Utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Tychy w

okresie 2017 – 2019”.

Numer referencyjny: TZUK.271.1.2017

II.1.2) Główny kod CPV

77313000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej

na terenie miasta Tychy w okresie 2017-2019 z podziałem na dwie części, nr 1 i

nr 2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77314100

90600000

77211400

77211500

45233161

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22C

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy.

II.2.4) Opis zamówienia:

1.Zakres rzeczowy zamawianych usług wymagać będzie wykonania prac z zakresu:

1.1. konserwacji zieleni niskiej: koszenia trawników, wygrabiania liści z trawników

i skupin krzewów i żywopłotów, pielęgnacji krzewów i żywopłotów;

1.2. obsady i pielęgnacji rabat kwiatowych,

1.3. konserwacji zieleni wysokiej: zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew,

usuwanie odrostów wokół pni drzew, wycinka drzew,

1.4. utrzymania czystości i porządku na terenach parków i skwerów: opróżniania

koszy parkowych i stacji na psie nieczystości, oczyszczania terenów ze śmieci i

psich odchodów, zamiatania alejek parkowych,

1.5. utrzymania miejsc pamięci narodowej i pomników,

1.6. zimowego utrzymania alejek,

1.7. naprawy i konserwacji ławek,

1.8. cząstkowej naprawy alejek,

2. Opis przedmiotu zamówienia dla Rejonu I stanowi załącznik nr 1a do SIWZ.

3. Wykaz terenów wchodzących w skład Rejonu I przedstawia załącznik nr 1b do

SIWZ.

4. Wykaz prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego dla części nr 1,

Rejon I wraz z przewidywanymi do wykonania ilościami tych robót określa

załącznik nr 1c do SIWZ – kosztorys ofertowy (2017, 2018,2019).

5. Graficzny podział miasta na rejony I i II stanowi załącznik nr 1g do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia zagrożenia

/ Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/04/2017

Koniec: 31/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku zaistnienia

takich potrzeb możliwość zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do

20 % wartości każdej pozycji wskazanej w załącznikach nr 1c/2017, 1c/2018,

1c/2019 (kosztorys ofertowy dla Rejonu I), pod warunkiem iż łączna wartość

umowy nie ulegnie zwiększeniu.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

77314100

90600000

77211400

77211500

45233161

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22C

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Zakres rzeczowy zamawianych usług wymagać będzie wykonania prac z

zakresu:

1.1. konserwacji zieleni niskiej: koszenia trawników, wygrabiania liści z trawników

i skupin krzewów i żywopłotów, pielęgnacji krzewów i żywopłotów;

1.2. obsady i pielęgnacji rabat kwiatowych,

1.3. konserwacji zieleni wysokiej: zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew,

usuwanie odrostów wokół pni drzew, wycinka drzew,

1.4. utrzymania czystości i porządku na terenach parków i skwerów: opróżniania

koszy parkowych i stacji na psie nieczystości, oczyszczania terenów ze śmieci i

psich odchodów, zamiatania alejek parkowych,

1.5. utrzymania miejsc pamieci narodowej i pomników,

1.6. zimowego utrzymania alejek,

1.7. naprawy i konserwacji ławek,

1.8. cząstkowej naprawy alejek,

2. Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2, Rejon II stanowi załącznik nr 1d

do SIWZ.

3. Wykaz terenów wchodzących w skład Rejonu II przedstawia załącznik nr 1e do

SIWZ.

4. Wykaz prac związanych z wykonaniem zakresu rzeczowego dla części nr 2,

Rejonu II wraz z przewidywanymi do wykonania ilościami tych robót określa

załącznik nr 1f do SIWZ – kosztorys ofertowy (2017,2018,2019).

5. Graficzny podział miasta na rejony I i II stanowi załącznik nr 1g do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na przystąpienie do usunięcia zagrożenia

/ Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Początek: 01/04/2017

Koniec: 31/03/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie w przypadku zaistnienia

takich potrzeb możliwość zmniejszania lub zwiększania zakresu zamówienia do

20 % wartości każdej pozycji wskazanej w załącznikach nr 1f/2017, 1f/2018,

1f/2019 (kosztorys ofertowy Rejonu II), pod warunkiem iż łączna wartość umowy

nie ulegnie zwiększeniu.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

1.1. posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w

szczególności z: utrzymaniem czystości (sprzątanie) oraz zagospodarowaniem

terenów zielonych na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj.

1.1.1. co najmniej 1 000 000,00 PLN, dla części, nr 1;

1.1.2. co najmniej 1 000 000,00 PLN, dla części, nr 2

1.1.3. W przypadku złożenia oferty na obie części, wymagane jest posiadanie

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w szczególności z: utrzymaniem

czystości (sprzątanie) oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na sumę

gwarancyjną co najmniej 2 000 000,00 PLN

1.2. posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędne dla realizacji

przedmiotu zamówienia w wysokości:

1.2.1. co najmniej 120 000,00 PLN dla części nr 1;

1.2.2. co najmniej 180 000,00 PLN dla części nr 2.

1.2.3. W przypadku złożenia oferty na obie części, wymagane jest posiadanie co

najmniej 300 000,00 zł środków finansowych lub zdolności kredytowej, których

wartości wynikają ze zsumowania środków finansowych lub zdolności kredytowej

określonych dla części nr 1 i części nr 2
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W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub

posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22a PZP

znajdowanie się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie

oceniane w następujący sposób:

w zakresie posiadanych środków lub zdolności kredytowej – wymagane jest, aby

chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot

udostępniający zasoby na podstawie art. 22a PZP, posiadał wymagane środki

finansowe lub zdoloność kredytową

w zakresie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wymagane jest,

aby chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub

podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22a PZP posiadał wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cz. nr 1: Wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę (w ramach jednej

umowy) w każdym z niżej podanym zakresie:koszenia terenów zieleni miejskiej o

powierzchni minimum 400.000 m2 i wartości wykonania na kwotę minimum

150.000,00 zł brutto, usługa powinna być realizowana przez okres minimum 12

miesięcy, obsady i pielęgnacji rabat kwiatowych na kwotę minimum 20.000,00 zł

brutto, usługa powinna być realizowana przez okres minimum 12 miesięcy,

pielęgnacji i wycinki drzew na kwotę minimum 20.000,00 zł brutto, usługa

powinna być realizowana przez okres minimum 12 miesięcy, zimowego

utrzymania alejek parkowych na kwotę min. 5.000,00 zł brutto, usługa powinna

być realizowana przez okres minimum 12 miesięcy,Cz. nr 2: Wykonał lub wykonuje

co najmniej jedną usługę (w ramach jednej umowy) w każdym z niżej podanym

zakresie: koszenia terenów zieleni miejskiej o powierzchni minimum 600.000 m2 i

wartości wykonania na kwotę minimum 230.000,00 zł brutto, usługa powinna być

realizowana przez okres minimum 12 miesięcy, obsady i pielęgnacji rabat

kwiatowych na kwotę minimum 30.000,00 zł brutto, usługa powinna być

realizowana przez okres minimum 12 miesięcy, pielęgnacji i wycinki drzew na

kwotę min. 40.000,00 zł brutto, usługa powinna być realizowana przez okres

minimum 12 miesięcy, zimowego utrzymania alejek parkowych na kwotę minimum

20.000,00 zł brutto, usługa powinna być realizowana przez okres minimum 12

miesięcy, Cz. nr 1: Wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną (na podstawie

jednej umowy) w zakresie bieżących napraw lub budowy alejek/chodników o

wartości min. 15 000,00 zł brutto.Cz. nr 2: Wykonał co najmniej jedną robotę

budowlaną (na podstawie jednej umowy) w zakresie bieżących napraw lub budowy

alejek/chodników o wartości min. 15 000,00 zł brutto.

W przypadku złożenia oferty na obie części: wykonawca może wykazać co

najmniej dwie umowy w ramach tego samego rodzaju wiedzy i doświadczenia, z

których co najmniej jedna będzie odpowiadała warunkowi opisanemu dla częsci nr

1 i co najmniej jedna będzie odpowiadała warunkowi opisanemu dla częsci nr 2,

albo co najmniej jedną realiację, której wartość będzie wynosiła co najmniej sumę

wartości odpowiadającej warunkowi opisanemu dla częsci nr 1 i dla części nr 2.

wykonawca może wykazać co najmniej dwie roboty budowlane w ramach tego

samego rodzaju wiedzy i doświadczenia, z których co najmniej jedna będzie

odpowiadała warunkowi opisanemu dla częsci nr 1 i co najmniej jedna będzie

odpowiadała warunkowi opisanemu dla części nr 2, albo co najmniej jedną robotę

budowlaną, której wartość będzie wynosiła co najmniej sumę wartości

odpowiadającej warunkowi opisanemu dla częsci nr 1 i dla części nr 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub

posługiwania się potencjałem innych podmiotów na podstawie art. 22a Pzp

posiadanie wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie oceniane w ten sposób, aby
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chociaż jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot

udostępniający zasoby na podstawie art. 22a PZP posiadał wymaganą wiedzę i

doświadczenie w zakresie usług lub robót budowlanych.

UWAGA! cd. warunku udziału -z uwagi na wyczerpaną ilość znaków w sekcji III.1.3)

– w pkt dotyczącym "minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dysponował następującym sprzętem:

Cz. nr 1: Ciągnik o ładowności 3,5-4,5 t wraz z osprzętem – 4 szt., Przyczepa – 2

szt., Kosiarka (np. listwowa) – 1 szt., Kosiarki mechaniczne samojezdne typu

miniciągnik z koszem na trawę – 2 szt., Kosiarki mechaniczne spalinowe z koszem

na trawę – 5 szt., Kosy spalinowe, wykaszarki spalinowe – 10 szt., Areator – 1 szt.,

Samochód transportowo – dostawczy do 3,5 t – 2 szt., Piła mechaniczna – 3 szt.,

Nożyce mechaniczne do ciecia żywopłotów – 2 szt. Beczkowóz lub cysterna

(zbiornik z wężem do podlewania) – 1 szt., Odkurzacz do psich odchodów – 1 szt.,

Frezarka do pni – 1 szt., Rębak do gałęzi – 1 szt., Zwyżka samojezdna o masie

całkowitej do 2,5 t – 1 szt., Zwyżka (podnośnik koszowy) o masie całkowitej min.

3,5 t i wysokości roboczej min. 18m – 1szt., Pługi do odśnieżania o szerokości 1,5

m – 2 szt., Urządzenie umożliwiające mechaniczne zbieranie i załadunek liści oraz

trawy tzw. ssawy – 1 szt.Cz. nr 2: Ciągnik o ład. 3,5-4,5 t wraz z osprzętem – 6

szt., Przyczepa – 4 szt., Kosiarka (np. listwowa)- 1 szt., Pojazd o masie nie

przekraczającej 500 kg i całkowitej do 1300 kg -1 szt, Kosiarki mechaniczne

samojezdne typu miniciągnik z koszem na trawę – 4 szt., Kosiarki mechaniczne

spalinowe z koszem na trawę – 9 szt., Kosy spalinowe, wykaszarki spalinowe – 12

szt., Areator – 1 szt.Samochód transportowo – dostawczy do 3,5 t – 4 szt., Piła

mechaniczna – 3 szt., Nożyce mechaniczne do ciecia żywopłotów – 4 szt.,

Beczkowóz lub cysterna (zbiornik z wężem do podlewania) – 1 szt., Odkurzacz do

psich odchodów – 1 szt., Frezarka do pni – 1 szt., Rębak do gałęzi – 1 szt., Zwyżka

samojezdna o masie całkowitej do 2,5 t – 1 szt., Zwyżka (podnośnik koszowy) o

masie całkowitej min. 3,5 t i wysokości roboczej min. 18m – 1szt., Pługi do

odśnieżania o szerokości 1,5 m, Urządzenie umożliwiające mechaniczne zbieranie

i załadunek liści oraz trawy tzw. ssawy – 1 szt.

W przypadku złożenia oferty na obie części wymagane jest posiadanie takiej ilości

sprzętu, która wynika z zsumowania sprzętu koniecznego dla części nr 1 i części

nr 2.

skierował do wykonania zamówienia odpowiednią ilość osób w tym

odpowiedzialnych za świadczenie usług: co najmniej po 1 osobie dla każdej części

(2 osoby w przypadku złożenia oferty na obie części) do nadzoru prac w zakresie

zieleni, posiadające wykształcenie minimum średnie ogrodnicze oraz co najmniej

5 letni staż na stanowisku kierowniczym w zakresie pielęgnacji zieleni lub leśne

albo rolne oraz co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w

zakresie pielęgnacji zieleni; co najmniej 1 osobą dla każdej części zamówienia (w

przypadku złożenia oferty na obie części wystarczy 1 osoba) do nadzoru robót

budowlanych w zakresie konserwacji alejek posiadającą uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjanlosci drogowej zgodnie z polskim Prawem

Budowlanym, lub równoważne uprawniające do pełnienia funkcji kierownika

budowy. Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o

uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich

Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji

do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z

właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); co najmniej 1 osobą (w

przypadku złożenia oferty na obie części wystarczy 1 osoba) posiadajacą

wykształcenie wyższe o kierunku architekt krajobrazu; co najmniej 2 osobami dla
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

każdej części zamówienia (4 osobami w przypadku złożenia oferty na obie części)

posiadającymi uprawnienia w zakresie pielęgnacji drzew ozdobnych tj. pilarz

posiadający ukończony kurs II stopnia, który odbył minimum 12 miesięczną

praktykę w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 3 i 3a do SIWZ.

Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 4 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników

wyznaczonych do wykonania zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/02/2017

Czas lokalny: 10:15

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału

wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 28/04/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 28/02/2017

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego (43-100 Tychy, ul. Budowlanych 67).

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca dołącza do oferty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
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postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej

JEDZ), odrębne dla każdej części.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni,

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj.:

2.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 13), 14) i 21) PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert,

Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia będzie udostępniony przez

Zamawiającego na stronie internetowej wraz z informacją z otwarcia ofert, o której

mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

2.2. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu:

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawijącego w

pkt. 6.1.1.1 SIWZ, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczednościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc

przed upływem terminu składania ofert, wykazu usług, Wykazu robót

budowlanych, wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy,wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego (zgodnie z treścią SIWZ).

Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie

zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: Część nr 1 – 30.000,00 zł.

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych), Część nr 2 – 40.000,00 zł (słownie:

czterdzieści tysięcy złotych).

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu

podobnych usług. Zamawiający, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia

podstawowego, może udzielić Wykonawcy, zamówienia polegającego na

powtórzeniu podobnych usług tj.: (dotyczy części nr 1 oraz części nr 2).

1. Zbieranie śmieci z terenów zieleni miejskiej 5 %

2. Opróżnianie koszy na śmieci 2 %

3. Koszenie trawników 8 %

4. Zakup kory 2 %

5. Zakup żwiru ogrodowego 1 %
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6. Zabiegi pielęgnacyjne drzew 10 %

7. Wycinka drzew 10 %

8. Naprawa cząstkowa alejek wykonanych z kostki brukowo- betonowej o gr. 6 cm

oraz kostki granitowej nieregularnej o gr. 10 cm., płyty chodnikowej o gr. 5 cm 5

%

9. Zimowe utrzymanie alejek i mostków 2,5 %

10. Zimowe utrzymanie (podczas których czynności akcji nie są faktycznie

wykonywane –tzw. akcja bierna)2,5 %.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587840

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni –

jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o

zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

SIWZ na stronie internetowej, 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone

w pkt. 1. i .2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/01/2017
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