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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE 

GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2015 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  ZADANIE NR 1 - 

Węgliniec, Zielonka, Stary Węgliniec Węgliniec I KWIETNIKI - ul. Karola Wojtyły - 44,00 m2 i 15,20 

m2 (2 szt.) i KLOMB - przy wjeździe do miasta, ul. Piłsudskiego - 14,70 m2 1. Uzupełnienie ziemi w 

rabatach do poziomu gruntu wokół rabaty. 2. Nasadzenie roślin kwiatowych na rabatach w miesiącu 

V (3-4 gatunki) - 12 szt./m2. 3. Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, 

odchwaszczanie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, dosadzanie obumarłych 

sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu do prac po 

okresie zimowym. Koszenie trawnika wokół rabaty. II TRAWNIKI Wzdłuż ulic: Sikorskiego, Wojska 

Polskiego, Kościuszki, Daszyńskiego, Kochanowskiego, Karola Wojtyły, Leśna - ok. 7 000 m2 

Skwery - ul. Partyzantów-Sikorskiego, ul. Sikorskiego-Kochanowskiego, ul. Partyzantów-Wojska 



Polskiego, ul. Kochanowskiego-Skrajna, ul. Plac Wolności - WCK, Skwer Podolski, ul. Wojska 

Polskiego (przejście z ul. Woj. Polskiego do ul. Partyzantów), Przystanek PKS , ul. Woj. Polskiego 

(siłownia zewnętrzna) - ok. 4 000 m2 1. Koszenie trawników 8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 

2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego 

usunięcia. 4. Przycinanie krzewów, formowanie żywopłotu - teren siłowni zewnętrznej ul. Sportowa - 

wykaszanie traw i zarośli na terenie działki - ok. 4000 m2 - dwa razy w sezonie ul. Kolejowa i ul. 

Skrajna - wycinanie traw i zarosli z poboczy na szer. 1m - ok. 500mb - 2 razy w sezonie III 

DRZEWA - ciąg ulic: Sikorskiego, Karola Wojtyły, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, 

Kochanowskiego - 134 szt. 1. Utrzymywanie dolnej korony drzew na wysokości 2 m. 2. Usuwanie 

odrostów korzeniowych u pni drzew IV GAZONY kwietnikowe (przy Urzędzie Gminy i Miasta - 2 

szt., Skwer Podolski - 2 szt.) 1. Nasadzenie kwiatów w gazonach - 45 szt. 2. Plewienie, podlewanie, 

nawożenie. V PASY ZIELENI - (grupy krzewów iglastych, liściastych) ul. Sikorskiego, ul. Kolejowa - 

Partyzantów, Wojska Polskiego - 1 460m2 1. Pielęgnacja roślin: przycinanie, formowanie, zasilanie 

nawozami mineralnymi, odchwaszczanie, wykonywanie zabiegów agrotechnicznych w wypadku 

wystąpienia oznak chorobowych. 2. Nasadzenia - rośliny kwiatowe jednoroczne - 300 szt. 3. 

Pielęgnacja wiciokrzewów przy trejażach - skwer Partyzantów-Sikorskiego. VI ŻYWOPŁOT - ul. 

Karola Wojtyły - ok. 120 mb 1. Przycinanie i formowanie żywopłotu - 3 razy w sezonie. 2. Usuwanie 

samosiewów z przestrzeni żywopłotów. VII PARK MIEJSKI - pow. 1, 47 ha Trawniki - 8.500m2 1. 

Wiosenne grabienie powierzchni trawnikowych. 2. Koszenie trawników 8 razy sezonie w 

uzgodnieniu z zamawiającym 3. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 4. Jesienne koszenie oraz 

grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. Drzewa 1. Usuwanie posuszu (uschniętych gałęzi) w 

koronach drzew. 2. Obcinanie odrostów u pni drzew. Żywopłot 1. Pielęgnacja krzewów 

żywopłotowych -plewienie, zasilanie nawozami, formowanie - 3 razy w sezonie. 2. Przycięcie 

żywopłotu z grabu na wysokość 1,80m. Kwietniki, klomby i krzewy 1. Klomb rozeta - 47 m2 - 

nasadzenie roślin kwiatowych - lawenda wąskolistna - 250 szt. oraz ich pielęgnacja - 

odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie, uzupełnianie obumarłych roślin. 2. Nasadzenie roślin 

kwiatowych - 80 szt. w miejscach wskazanych oraz ich pielęgnacja. 3. Krzewy - odchwaszczanie, 

podlewanie, nawożenie, formowanie, wykonanie zabiegów agrotechnicznych w przypadku 

wystąpienia oznak chorobowych, uzupełnienie ściółkowania podłoża korą sosnową. 4. Nasadzenie 

brakujących krzewów na rabatach - ok. 10 szt. Trejaże i pergole 1. Pielęgnacja oraz nasadzenie 

brakujących pnączy. VIII UKWIECENIE ciągu chodników na ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego 

1. Dostawa i zainstalowanie 68 szt. donic ukwieconych roślinami w fazie pełnego rozkwitu- 

pelargonie w kolorze czerwonym - ok. 15 maja 2015r wraz z elementami mocującymi w pełni 

zabezpieczając przed ich upadkiem, do słupów latarń oświetlenia chodnikowego (2 donice na 1 

słup lub 1 donica wokół słupa). 2. Pielęgnacja obsadzeń: a) w całym okresie od zawieszenia donic 



do ich zdjęcia, kwiaty muszą tworzyć zwarty bukiet na całym zewnętrznym obwodzie donicy, b) 

podlewanie roślin wodą oraz zasilanie roślin wieloskładnikowym nawozem mineralnym z 

częstotliwością zapewniającą bujne kwitnienie, zgodnie z zaleceniami producenta, c) usuwanie 

uschniętych fragmentów roślin, w tym uschniętych kwiatostanów, d) uzupełnianie i wymiana roślin 

obumarłych lub zamierających, bez względu na przyczynę zamierania lub obumarcia, e) zdjęcie 

donic w m-cu październik (Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu w zależności 

od warunków pogodowych i wegetacji roślin). IX OŚRODEK ZDROWIA 1.Koszenie trawników ( 1 

050m2) - 8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 2.Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 

3.Jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. Stary Węgliniec Dom Kultury, 

Plac Zabaw, Boisko przy DK, plac targowy, skwer przy stawie 1. Pielęgnacja nasadzonych roślin 

(formowanie, odchwaszczanie, nawożenie). 2. Nasadzenie róż rabatowych w ilości 30 szt. 3. 

Koszenie trawników (ok. 2 100m2) 8 razy w sezonie oraz nawożenie. 4. Jesienne koszenie oraz 

grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. Zielonka PARK , PLAC ZABAW, BOISKO PRZY 

PLACU ZABAW, BOISKO SPORTOWE, PLAC PPZY PARKINGU 1. Pielęgnacja nasadzonych 

roślin - formowanie, nawożenie. 2. Koszenie trawników (ok. 900m2) 8 razy w sezonie w 

uzgodnieniu z zamawiającym (także wokół ogrodzenia boiska i placu zabaw). 3. Koszenie boiska 

trawiastego i placu za parkingiem (ok. 3000 m2) 3 razy w sezonie. 4. Jesienne koszenie oraz 

wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. ZADANIE NR 2 - Ruszów Ruszów I SKWER 

/TRAWNIK 1). przy ul. Kantowicza - 700 m2 1. Pielęgnowanie rabat oraz nasadzonych krzewów w 

tym: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, pielenie, przycinanie i usuwanie przekwitniętych 

kwiatostanów, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie 

opryski - na bieżąco. Przygotowanie gruntu na okres zimowy. 2. Nasadzenie roślin kwiatowych - 50 

szt. 3. Koszenie trawników - częstotliwość 8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 4. Nawożenie 

trawników 3 razy w sezonie. 5. Jesienne koszenie i wygrabienie liści - do całkowitego ich usunięcia. 

2) przy ul. Zgorzeleckiej/Bolesławieckiej (obelisk) - 200 m2 1. Koszenie trawników - 8 razy w 

uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Przycięcie i 

formowanie żywopłotu - 2 razy w sezonie. 4. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego 

ich usunięcia. 3) przy ul. Żagańskiej/Pl. Partyzantów - 300 m2 1. Koszenie trawników 8 razy w 

uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Przycięcie i 

formowanie żywopłotu - 3 razy w sezonie. 4. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego 

ich usunięcia. 4) przy ul. II Armii WP - 100 m2 1. Koszenie trawników 8 razy w uzgodnieniu z 

zamawiającym. 2. Pielęgnacja krzewów pęcherzycy kalinolistnej. 5) przy ul. Ratuszowej - 100 m2 1. 

Przycięcie i formowanie żywopłotu - 2 razy w roku. 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do 

całkowitego ich usunięcia. 6) przy ul. II Armii WP (parking) - 100 m2 1. Koszenie trawników 8 razy w 

uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne koszenie i 



wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. III PARK ul. Żagańska - pow. 1,90 ha Trawniki (ok. 7 

850 m2) 1. Koszenie trawników 8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Jesienne koszenie i 

wygrabienie liści do całkowitego usunięcia. 3. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. Klomby - 

grupy krzewów: iglaste, liściaste, krzewinki, byliny, roślinność szuwarowa, żywopłoty, drzewa - 

(pow. ok. 1675 m2). 1. Przycinanie, formowanie, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie 

szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie nawozami 

mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoża przekompostowaną korą sosnową. 2. Usuwanie 

odrostów u pni drzew. Stawy (2900m2) 1. Czyszczenie stawu i rowu z zarośli i szlamów. 2. 

Pielęgnowanie roślin wodnych i przybrzeżnych. IV DOM KULTURY - 800m2 1. Koszenie trawników 

8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym . 2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne 

koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. V OŚRODEK ZDROWIA - ok. 1530m2 1. 

Koszenie trawników 8 razy w uzgodnieniu z zamawiajacym. 2. Nawożenie trawników 3 razy w 

sezonie. 3. Jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. VI POBOCZA ULIC 

- ok. 200mb ul. Dworcowa (od ul. Jana III Sobieskiego do ul. E. Plater), ul. Ratuszowa (od ul. II 

Armii WP do mostu) - wykaszanie pobocza - 4 razy. ZADANIE NR 3 - Jagodzin, Piaseczna 

Jagodzin SKWER - skrzyżowanie Jagodzin - Pieńsk - ok. 120 m2. 1. Koszenie trawnika 4 razy w 

sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich 

usunięcia. TRAWNIKI : plac zabaw, teren przy Domu Kultury, obok przystanku autobusowego 1. 

Koszenie trawników (ok. 2 700 m2) 8 razy (także wokół ogrodzenia) w uzgodnieniu z 

zamawiającym. 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. BOISKO 

SPORTOWE 1. Koszenie trawników (ok. 400 m2) - 8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. 

Jesienne koszenie, wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. 3. Pielęgnacja krzewów, 

zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie 

nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoża pod roślinami przekompostowaną korą 

sosnową. Piaseczna PLAC ZABAW 1. Koszenie trawników (ok. 400m2) 8 razy w uzgodnieniu z 

zamawiającym (także przed ogrodzeniem). 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego 

ich usunięcia. . 3. Pielęgnacja drzew -formowanie, usuwanie odrostów. ZADANIE NR 4 - Czerwona 

Woda I KLOMB (skrzyż. ul. 3-go Maja i ul. Górnej) - ok.15,00 m2 1. Pielęgnowanie rabaty kwiatowej 

- zasilanie roślin (tawuła japońska) nawozami mineralnymi, wymiana obumarłych roślin, 

podlewanie, formowanie, odchwaszczanie. II TRAWNIK (skrzyż. ul. Zgorzelecka i 3-go Maja), 

targowisko - ok. 600 m2 1.Koszenie trawnika 8 razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Jesienne 

koszenie i wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. III PARK Z POMNIKIEM - ul. 3-go Maja, 

pow. 0,16 ha 1. Koszenie trawników - 8 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. 

Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne koszenie i grabienie liści do całkowitego ich 

usunięcia. 4. Uzupełnianie brakujących krzewów. 5. Pielęgnacja drzew i krzewów - 



odchwaszczanie, formowanie, podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi). 6. Rozgarnianie 

kretowisk. 7. Aleja lipowa - koszenie trawników 8 razy oraz pielęgnacja drzew. IV PARK ZE 

STAWEM - pow. 0,80 ha Trawniki (ok.3 660 m 2 ) 1. Koszenie trawników (łącznie z wysepką oraz 

skarpami stawu i rowu) - 8 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym 2. Jesienne koszenie i 

wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. 3. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. Klomby 

(róża okrywowa, pięciornik krzewiasty, róża pomarszczona, wierzba purpurowa, tawuła japońska) 1. 

Formowanie krzewów, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, 

podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoża pod roślinami 

przekompostowana korą sosnową. Klomb rozeta (15 m2) 1. Nasadzenie jednorocznych roślin 

kwiatowych w m-cu V (dalia, gazania, begonia, żeniszek, szałwia błyszcząca itp.) (3-4 gatunki) - 12 

szt./m2 oraz ich bieżąca pielęgnacja - odchwaszczanie, podlewanie, nawożenie, uzupełnianie 

obumarłych roślin. Rabata ziołowa 1. Pielęgnacja rabaty - odchwaszczanie, podlewanie, 

nawożenie. 2. Uzupełnianie brakujących roślin - 10 szt. Pojedyncze krzewy i drzewa 1. 

Pielęgnowanie roślin - formowanie, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, zasilanie 

nawozami. 2. Nasadzenie brakujących roślin: rośliny pnące - 6 szt. 3. Usuwanie odrostów u pni 

drzew. Staw (1450 m2 )_i rów ( 100 mb ) 1. Czyszczenie stawu i rowu z zarośli i szlamów 

(gruntowna konserwacja). V ŚWIETLICA WIEJSKA 1. Koszenie trawników 8 razy - ok. 800 m2. w 

uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne koszenie i 

wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. 4. Pielęgnacja krzewów: odchwaszczanie, 

formowanie, podlewanie, nawożenie. VI OŚRODEK ZDROWIA 1. Koszenie trawników (400 m2 ) 8 

razy w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. Nawożenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne 

koszenie oraz wygrabienie liści do całkowitego ich usunięcia. VII BOISKO SPORTOWE przy ul. 

Leśnej 1. Koszenie terenu trawników wraz ze skarpami i przy ogrodzeniu (oprócz płyty boiskowej 

do gry w piłkę nożną) - ok. 12 000m2 - 6 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym. 2. 

Pielęgnacja nasadzonych lip - plewienie wokół pni drzew, pionowanie , podwiązywanie do palików. 

Wykaszanie traw i usuwanie krzewów z pasów drogowych dróg gminnych na terenie Gminy 

Węgliniec na długości ok. 5 000,00 mb i szerokości 2,00 mb jednostronnego wykaszania w 

miejscach wskazanych przez zamawiającego. 1. Zakres wykonywanych prac ogrodniczych i 

porządkowych należy skalkulować łącznie z wywozem odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów w Węglińcu przy ul. Leśnej 1a (w tym pokos, obcięte gałęzie, zgrabione liście, przekwitłe 

kwiaty itp.) powstałych w wyniku tych prac. 2. Wodę do podlewania zapewnia Wykonawca. 3. Prace 

składające się na przedmiot umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi 

normami i przepisami prawa z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów w szczególności 

bhp, ppoż., i branżowych , zgodnie ze sztuka ogrodową oraz należytą starannością w ich 

wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 



realizacji przedmiotu umowy. 4. Koszenie trawników przy drzewach należy prowadzić tak aby nie 

uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń 

rekompensujących szkody. 5. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane 

będą prace, odpowiedzialny jest Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do 

zgłoszenia wykonanych robót celem potwierdzenia przez zamawiającego. 7. Przed wysadzeniem 

kwiatów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym gatunki oraz wzór ich posadzenia. 8. Wykonawca 

jest zobowiązany do meldowania Zamawiającemu o realizacji poszczególnych zadań oraz do 

przedstawienia tygodniowego raportu o wykonanych pracach. 9. W okresie trwania umowy 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą wskazując 

numer telefonu celem przyjmowania zgłoszeń przekazywanych przez zamawiającego. 10. Każdy z 

Wykonawców winien zapoznać się z terenem świadczenia usług celem sprawdzenia warunków 

terenowych związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, jak tez celem 

uzyskania dodatkowych jakichkolwiek informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż 

wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 3. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego. 

Zakres zamówień uzupełniających może objąć: utrzymanie zieleni na terenach innych niż 

wymienione w przedmiocie zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Ustala się następujące 

warunki płatności. 7.1. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do 

niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie 

realizacji umowy 7.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-

940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. 7.3.Rozliczenie usług następować będzie miesięcznymi 

fakturami VAT 7.4. Podstawa do wystawienia faktury VAT będzie stanowić załączony protokół 

bezusterkowego odbioru robót oraz tygodniowe raporty o wykonanych pracach. 7.5. Płatność za 

fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym przez 

Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru usług . 7.6. Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zmówienia podwykonawcy. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany 

wskazać w załączniku nr 4 do siwz części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 7.7.Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania 



warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zakres 

zamówień uzupełniających może objąć: utrzymanie zieleni na terenach innych niż wymienione w 

przedmiocie zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.31.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 4. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Dotyczy zadania nr 1,2 i 4 Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy wykażą iż 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną z 

utrzymaniem zieleni obejmującą pielęgnację roślin w parkach lub/i na skwerach lub/i w 

przydrożnych pasach zieleni lub/i na pasach zieleni o pow. nie mniejszej niż 0,80 ha Za 



wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został 

wykonany należycie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, 

co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Dotyczy zadania nr 1,2 i 4 Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy wykażą, iż 

dysponują: a) traktor do koszenia trawy ze zbiornikiem na trawę - 1 szt. b) kosiarkami 

spalinowymi - 2 szt. c) kosami spalinowymi - 2 szt., d) dmuchawa spalinowa - 1 szt. e) 

pojazd przystosowany do wywozu odpadów z pielęgnacji zieleni - 1 szt. W przypadku 

składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, 

jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 



• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 



• 1 - Cena - 95 

• 2 - Termin płatności - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt XVI niniejszej 

specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony 

zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich 

wprowadzenia. 2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 2.1. w przypadku zmiany 

w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 2.2. zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia; 3.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 3.1. zmiana 

danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego); 3.2.zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów 

między stronami. 4. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie 

nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

20.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 21. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 



 
 


