Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.wegliniec.pl

Węgliniec: UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
W 2013 roku
Numer ogłoszenia: 70598 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 zamawiającego: www.wegliniec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UTRZYMANIE ZIELENI NA
TERENIE GMINY I MIASTA WĘGLINIEC W 2013 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie
utrzymania zieleni terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2013 roku obejmują: ZADANIE NR
1 - Węgliniec, Zielonka, Stary Węgliniec Węgliniec I KWIETNIKI - ul. Karola Wojtyły 44,00m2 i 15,20 m2 (2 szt.) i KLOMB - przy wjeździe do miasta, ul. Piłsudskiego - 14,70 m2
1. Nasadzenie roślin kwiatowych na rabatach w m-cu V (3-4 gatunki) - 12 szt./m2. 2.
Pielęgnacja roślin: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, odchwaszczanie,
przycinanie i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów i liści, dosadzanie obumarłych
sadzonek, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu po
okresie zimowym. Koszenie trawnika wokół rabaty. II TRAWNIKI WzdłuŜ ulic: Sikorskiego,
Wojska Polskiego, Kościuszki, Daszyńskiego, Kochanowskiego, Leśna - ok. 5 000 m2
Skwery - ul. Partyzantów-Sikorskiego, ul. Sikorskiego-Kochanowskiego, ul. PartyzantówWojska 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 (były Ogródek Jordanowski) - ok. 4 000 m2 1. Wiosenne wygrabienie
powierzchni trawnikowych wraz z uporządkowaniem terenu. 2. Koszenie trawników 8 razy w
sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym w zaleŜności od wzrostu trawy) - utrzymywanie
trawy na wysokości 4-5 cm. 3. Jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowitego

usunięcia. 4. nasadzenie grupowe w trawnikach roślin cebulowych (krokusy, narcyzy,
hiacynty, szafirki itp.) w miesiącu IX, X - 200 szt. 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 - 3 x w roku. IV GAZONY kwietnikowe (przystanek PKS - 2 szt., Skwer
Podolski - 2 szt.) 1. Nasadzanie kwiatów w gazonach - 45 szt. 2. Plewienie, podlewanie,
nawoŜenie. 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. Nasadzenie roślin
kwiatowych jednorocznych - 200 szt. 3. Pielęgnacja wiciokrzewów przy trejaŜach - skwer
Partyzantów-Sikorskiego. 4. Wycinanie zarośli z poboczy na szer. 1 m - ul. Kolejowej (od
strony torów) i ul. Skrajnej od strony lasu) - 2 razy w sezonie. VI śYWOPŁOT - ul. Karola
Wojtyły - ok. 120 mb 1. Przycinanie i formowanie Ŝywopłotu - 3 razy w sezonie. 2. Usuwanie
samosiewów z przestrzeni Ŝywopłotów. VII PARK MIEJSKI - pow. 1, 47 ha Trawniki 8.500m2 1. Wiosenne grabienie powierzchni trawnikowych. 2. Koszenie trawników 8 razy w
sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym w zaleŜności od wzrostu traw) - utrzymywanie trawy
na wysokości 4-5 cm. 3. NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. 4. Jesienne koszenie oraz
bieŜące grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. Drzewa 1. Usuwanie posuszu
(uschniętych gałęzi) w koronach drzew. 2. Obcinanie odrostów u pni drzew. śywopłot 1.
Pielęgnacja krzewów Ŝywopłotowych (plewienie, zasilanie nawozami). 2. Przycinanie i
formowanie Ŝywopłotu - 3 razy w sezonie. Kwietniki i krzewy 1. Klomb rozeta - 47 m2 nasadzenie jednorocznych roślin kwiatowych (dalia, gazania, begonia, Ŝeniszek, szałwia
błyszcząca itp.) w m-cu V (3-4 gatunki) - 12 szt./m2 oraz pielęgnacja (odchwaszczanie,
podlewanie, nawoŜenie, uzupełnianie obumarłych roślin. 2. Nasadzenie kwitnących roślin 100szt. w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich pielęgnacja. 3. Krzewy odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie, formowanie, wykonanie zabiegów
agrotechnicznych w wypadku wystąpienia oznak chorobowych. 4. Nasadzenie brakujących
krzewów: pięciornik krzewiasty - 30 szt., irga - 10 szt. Fontanna 1. MontaŜ pompy z
oprzyrządowaniem. 2. BieŜące utrzymanie - konserwacja, udraŜnianie odpływu, oczyszczanie
niecki. 3. Wymiana, uzupełnianie, oczyszczanie i uzdatnianie wody. 4. DemontaŜ pompy
wraz z oprzyrządowaniem - przed okresem zimowym. TrejaŜe i pergole 1. Pielęgnacja oraz
nasadzenie brakujących pnączy: winobluszcz pięciolistkowy - 6 szt. VIII UKWIECENIE
ciągu chodników na ul. Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego 1. Dostawa 68 szt. donic wraz z
elementami mocującymi zapewniającymi bezpieczne zawieszenie donic (w pełni
zabezpieczając przed ich upadkiem) do słupów latarń oświetlenia chodnikowego ( 2 donice na
1 słup lub donice wokół słupa). 2. Wypełnienie donic podłoŜem (ziemia wymieszana z
hydroŜelem, w proporcjach zalecanych przez producenta). 3. Instalowanie na słupach donic
ukwieconych roślinami w fazie pełnego rozkwitu - pelargonie w kolorze czerwonym
(ukwiecenie jak na załączonej fotografii) - ok. 15 maja 2013r. 4. 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 moŜliwość zmiany terminu w zaleŜności od warunków
pogodowych i wegetacji roślin). IX OŚRODEK ZDROWIA 1.Koszenie trawników ( 1
050m2) - 8 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym - utrzymanie trawy na wysokości
4-5 cm w zalezności od wzrostu traw. 2.NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. 3.Jesienne

koszenie oraz grabienie liści do całkowitego ich usunięcia. Stary Węgliniec Dom Kultury,
Plac Zabaw, Boisko Sportowe przy DK 1. Pielęgnacja nasadzonych roślin (formowanie,
odchwaszczanie, nawoŜenie). 2. Koszenie trawników (ok. 1 000m2) 8 razy w sezonie oraz
nawoŜenie Skwer (za przystankiem PKS) - koszenie 3 razy w sezonie ok. 20m2 Zielonka
PARK , PLAC ZABAW, BOISKO PRZY PLACU ZABAW, BOISKO SPORTOWE, 1.
Pielęgnacja nasadzonych roślin - formowanie, nawoŜenie. 2. Koszenie trawników (ok.
900m2) 8 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym w zaleŜności od wzrostu traw
(takŜe wokół ogrodzenia boiska przy placu zabaw), uprzątnięcie skoszonej trawy, nawoŜenie,
podlewanie). Koszenie boiska sportowego 2 razy w sezonie. 3. Jesienne koszenie oraz
wygrabienie liści. ZADANIE NR 2 - Ruszów , Jagodzin, Piaseczna Ruszów I SKWER przy
ul. Kantowicza - 700 m2 1. Pielęgnowanie rabat kwiatowych oraz nasadzonych krzewów w
tym: podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi, pielenie, przycinanie i usuwanie
przekwitniętych kwiatostanów, dosadzanie obumarłych sadzonek, zwalczanie szkodników
poprzez odpowiednie opryski, przygotowanie gruntu na okres zimowy. 2. Nasadzenie roślin
kwiatowych na rabatach w m-cu V (3-4 gatunki) - 50 szt. 3. Koszenie trawników częstotliwość 8 razy w zaleŜności od wzrostu traw, utrzymywanie traw na wysokość 4-5 cm.
4. NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. 5. Jesienne koszenie i wygrabienie liści. II
TRAWNIKI (skwery) ul. Zgorzelecka-Bolesławiecka (obelisk), śagańska- Pl. Partyzantów, II
Armii Woj.Pol., Dom Kultury-ul. Strzelecka, Ratuszowa - ok. 1000 m2 1. Koszenie
trawników 8 razy w sezonie - utrzymywanie trawy na wysokość 4-5 cm. 2. NawoŜenie
trawników 3 razy w sezonie. 3. Przycięcie i formowanie Ŝywopłotu - 2 x w roku - ok. 40 mb.
4. Jesienne koszenie i wygrabienie liści. 5. Pielęgnacja krzewów pęcherzycy kalinolistnej
przy ul. II Armii Woj.Pol. - ok. 60 m2 (formowanie krzewów, nawoŜenie). 6. Nasadzenie
krzewów ozdobnych - 6 szt. III PARK ul. śagańska - pow. 1,90 ha Trawniki (ok. 7 850 m2)
1. Koszenie trawników 8 razy w sezonie - w uzgodnieniu z zamawiającym (utrzymywanie
trawy na wysokość 4-5 cm). 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do całkowitego
usunięcia. 3. NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. Alejki, schody (1240 m2 ) 1.
Odchwaszczanie alejek szutrowych i granitowych, obrzeŜy alejek oraz schodów. 2.
Wyrównywanie mieszanki grysu i miału granitowego na powierzchni alejek. Klomby - grupy
krzewów: iglaste, liściaste, krzewinki, byliny, roślinność szuwarowa, Ŝywopłoty, drzewa (pow. ok. 1675 m2). 1. Przycinanie, formowanie, dosadzanie obumarłych sadzonek,
zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie
nawozami mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoŜa przekompostowaną korą
sosnową. Staw (2900m2) 1. Czyszczenie stawu i rowu z zarośli i szlamów. 2. Pielęgnowanie
roślin wodnych i przybrzeŜnych. Areator pływający 1. BieŜące utrzymanie - czyszczenie,
konserwacja. 2. DemontaŜ areatora - przed okresem zimowym. IV OŚRODEK ZDROWIA 1.
Koszenie trawników (1530m2 ) 8 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym (w
zaleŜności od wzrostu trawy) - utrzymywanie trawy na wysokości 4-5 cm,. 2. NawoŜenie
trawników 3 razy w sezonie. Jesienne koszenie oraz grabienie liści do całkowite Jagodzin
SKWER - skrzyŜowanie Jagodzin - Pieńsk - ok. 120 m2. 1. Koszenie trawnika 4 razy w
sezonie. 2. Jesienne koszenie, wygrabienie liści. PLAC ZABAW trawnik przy Domu Kultury
i przystanku 1. Koszenie trawników (ok. 1 400 m2) 8 razy w sezonie (takŜe wokół
ogrodzenia), nawoŜenie. 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści. Piaseczna PLAC ZABAW
1. Koszenie trawników (ok. 400m2) 8 razy w sezonie, nawoŜenie. 2. Jesienne koszenie i
wygrabienie liści. 3. Pielęgnacja drzew (formowanie). ZADANIE NR 3 - Czerwona Woda I
KLOMB (skrzyŜ. 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 (skrzyŜ. ul. Zgorzelecka i 3go Maja), targowisko - ok. 600 m2 1.Koszenie trawnika 8 razy w sezonie. 2. Jesienne
koszenie i wygrabienie liści. III PARK Z POMNIKIEM - ul. 3-go Maja, pow. 0,16 ha 1.

Koszenie trawników - 8 razy w sezonie (utrzymywanie traw na wysokości 4-5 cm) 2.
NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. 3. Jesienne koszenie i wygrabienie liści do
całkowitego ich usunięcia. 4. Pielęgnacja drzew i krzewów - odchwaszczanie, formowanie,
podlewanie, zasilanie nawozami mineralnymi). 5. Odchwaszczanie alejek spacerowych oraz
wyrównywanie podłoŜa Ŝwirowego. 6. Rozgarnianie kretowisk. IV PARK ZE STAWEM pow. 0,80 ha Trawniki (ok.3 660 m 2 ) 1. Koszenie trawników (łącznie z wysepką i skarpami
rowu) - 8 razy w sezonie w uzgodnieniu z zamawiającym ( w zaleŜności od wzrostu traw) utrzymywanie traw na wysokości 4-5 cm. 2. Jesienne koszenie i wygrabienie liści. 3.
NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. Alejki, schody 1. Odchwaszczanie alejek szutrowych
i granitowych, obrzeŜy alejek oraz schodów. 2. Wyrównywanie mieszanki grysu i miału
granitowego na powierzchni alejek. Klomby (róŜa okrywowa, pięciornik krzewiasty, róŜa
pomarszczona, wierzba purpurowa, tawuła japońska) 1. Formowanie krzewów, zwalczanie
szkodników poprzez odpowiednie opryski, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie nawozami
mineralnymi, uzupełnianie ściółkowania podłoŜa pod roślinami przekompostowana korą
sosnową. 2. Uzupełnianie roślin - róŜe okrywowe - 20 szt. Klomb rozeta (15 m2) 1.
Nasadzenie jednorocznych roślin kwiatowych w m-cu V (dalia, gazania, begonia, Ŝeniszek,
szałwia błyszcząca itp.) (3-4 gatunki) - 12 szt./m2 oraz ich pielęgnacja - odchwaszczanie,
podlewanie, nawoŜenie, uzupełnianie obumarłych roślin. Rabata ziołowa 1. Dosadzenie
brakujących roślin - lawenda wąskolistna - 40 szt., macierzanka - 20 szt. oraz ich pielęgnacja
- odchwaszczanie, podlewanie, nawoŜenie. Pojedyncze krzewy i drzewa 1. Odchwaszczanie
gruntu o promieniu ok. 50 cm przy nasadzonej roślinności. 2. Pielęgnowanie roślin formowanie, zwalczanie szkodników poprzez odpowiednie opryski, zasilanie nawozami. 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 w sezonie- w
zaleŜności od wzrostu traw - ok. 600 m2. 2. NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie. 3.
Jesienne koszenie i wygrabienie liści. 4. Pielęgnacja róŜ i krzewów: odchwaszczanie,
formowanie, podlewanie, nawoŜenie. 5. Odchwaszczanie nawierzchni z kostki betonowej
(parkingi, dojazdy) - ok. 600 m 2 VI OŚRODEK ZDROWIA 1. Koszenie trawników (150 m2
) 8 razy w sezonie w zaleŜności od wzrostu trawy. 2. NawoŜenie trawników 3 razy w sezonie.
3. Jesienne koszenie oraz wygrabienie liści. 1. Zakres wykonywanych prac ogrodniczych i
porządkowych naleŜy skalkulować łącznie z wywozem odpadów ( w tym pokos, obcięte
gałęzie, zgrabione liście, przekwitłe kwiaty itp.) powstałych w wyniku tych prac. 2. Powstałe
odpady podczas wykonywania czynności objętych w przedmiocie zamówienia Wykonawca
zagospodaruje na własny koszt. 3. Wodę do podlewania zapewnia Wykonawca. 4. 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, ppoŜ., i branŜowych , zgodnie ze sztuka ogrodową oraz naleŜytą
starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością, właściwą organizacją pracy i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 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. Przed rozpoczęciem usług Wykonawca
sporządzi z wyprzedzeniem do dnia 30 kaŜdego miesiąca harmonogram usług na miesiąc
następny i przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia. 9. W okresie trwania umowy
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą
wskazując numer telefonu celem przyjmowania zgłoszeń przekazywanych przez
zamawiającego. 10. KaŜdy 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, gdyŜ wyklucza się moŜliwość roszczeń
wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do
wykonania zamówienia. 1. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert
wariantowych. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 3. Zamawiający nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający
dopuszcza składanie ofert częściowych. 6. Rozliczenie usług następować będzie
miesięcznymi fakturami VAT za bezusterkowo wykonane prace. 7. Ustala się następujące
warunki płatności. 7.1. Wartość umowy nie moŜe zostać podwyŜszona 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. 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 ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zakres zamówień uzupełniających moŜe objąć: utrzymanie zieleni na terenach innych
niŜ wymienione w przedmiocie zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ZADANIE NR 1 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy wykaŜą iŜ
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 jeŜeli 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 przydroŜnych pasach zieleni lub/i
na pasach zieleni o pow. nie mniejszej niŜ 0,80 ha Za wykonane zamówienie
Zamawiający rozumie takie, w którym przedmiot umowy został wykonany
naleŜycie. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców,
co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

ZADANIE NR 1 - Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy wykaŜą, iŜ
dysponują: a) narzędziami do formowania drzew i krzewów (piły ogrodnicze,
sekatory itp.) b) kosiarkami spalinowymi - 2 szt. c) kosami spalinowymi - 2
szt., d) kosiarkami Ŝyłkowymi - 2 szt. e) dmuchawa spalinowa - 1 szt. f) pojazd
przystosowany do wywozu odpadów z pielęgnacji zieleni - 1 szt. W przypadku
składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za
spełniony, jeŜeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go
łącznie ZADANIE NR 2 I 3 Warunek ten spełniają wykonawcy, którzy
wykaŜą, iŜ dysponują: a) narzędziami do formowania drzew i krzewów (piły
ogrodnicze, sekatory itp.) b) kosiarką spalinową - 1 szt. c) kosą spalinową - 1
szt., d) kosiarką Ŝyłkową - 1 szt. W przypadku składania oferty wspólnej
warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeŜeli
wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równieŜ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie

•

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.wegliniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940
Węgliniec.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

