OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Burmistrz Miasta Milanówka
na podstawie w art. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Pielęgnacja

zieleni miejskiej na
terenie miasta Milanówka”

Ogłoszenie umieszczone w BZP w dniu 16.10.2014 roku numer
344894-2014

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1 Nazwa i adres:
Gmina Milanówek
adres: Urząd Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
REGON: 013269150; NIP: 5291799245;
tel. (022) 758-30-61, fax. (022) 755-81-20, e-mail: miasto@milanowek.pl

adres strony internetowej Zamawiającego:
www.milanowek.pl

1.2. Rodzaj Zamawiającego:
Administracja samorządowa

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.2 Rodzaj zamówienia:
Usługi

2.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia::
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z bieżącą konserwacją zieleni miejskiej i utrzymaniem
czystości w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta Milanówka.
W zakres usług objętych zamówieniem wchodzą m.in. prace polegające na: koszeniu trawników i
chwastów; zakładaniu nowych trawników; przycinaniu gałęzi drzew; wycinaniu drzew i zakrzaczeń;
wykonaniu zabiegów w obrębie korony drzewa (w tym pomniki przyrody w razie nagłej konieczności) tj:
usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub
urządzeniami technicznymi; wykonaniu wiązań w koronie lub pniu drzewa; sadzeniu drzew i krzewów
(potrzebny do tych czynności materiał taki jak: ziemia ogrodnicza, torf, pale – 3 szt. dla jednego
drzewa, Wykonawca pokrywa z własnych środków); karczowaniu lub frezowaniu pni; przygotowaniu
rabat i kwietników do obsadzenia; sadzeniu kwiatów jednorocznych i bylin; pieleniu kwietników,
skupin krzewów oraz misek przy drzewach wraz z przekopaniem i spulchnieniem ziemi; zasilaniu
rabat; nawożeniu trawników; wykonaniu oprysku chemicznego; przesadzaniu młodych drzew i
krzewów; sprzątaniu gałęzi i konarów uszkodzonych przez zjawiska atmosferyczne oraz nieznanego
sprawcę; strzyżeniu żywopłotów; obcinaniu przekwitniętych kwiatostanów i zbędnych pędów przy
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krzewach; odmładzaniu krzewów; usunięciu odrostów przy drzewach; montażu lub usunięciu pali przy
drzewach; wykarczowaniu zakrzaczeń; rozłożeniu zrębków; zdjęciu przykrycia z rabat. Podlewaniu
roślin jednorocznych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów z częstotliwością zgodną z zaleceniami
Zamawiającego oraz odpowiadającą panującym warunkom atmosferycznym.
W ramach prac Wykonawca zobowiązany będzie również do rozstawienia gazonów okrągłych,
zawieszenia wiszących kwietników, zamontowanych na latarniach oraz ustawieniu kwietników
kaskadowych na terenie Milanówka w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
Wykaz ulic, działek gminnych oraz skwerów przeznaczonych do koszenia przedstawione będą
Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Prace polegające na koszeniu trawników
wykonywane będą według harmonogramu:
1) kwiecień – całość 1 raz w miesiącu,
2) maj – całość 1 raz w miesiącu,
3) czerwiec – całość 2 razy w miesiącu,
4) lipiec – całość 2 razy w miesiącu,
5) sierpień– całość 2 razy w miesiącu,
6) wrzesień – całość 1 raz w miesiącu,
7) październik – całość 1 raz w miesiącu.
Prace polegające na koszeniu chwastów wykonywane będą raz na miesiąc, w miesiącach maj,
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.
Po każdorazowym wykonaniu koszenia Wykonawca zobowiązany będzie do natychmiastowego
zgrabienia i wywiezienia masy zielonej (w ciągu tego samego dnia).
W okresie koszenia Wykonawca będzie miał obowiązek raportować (telefonicznie bądź e-mailowo) w
każdy poniedziałek o wykazie ulic wykoszonych w poprzednim tygodniu.
Prace przy zakładaniu nowych trawników mogą być wykonywane z wymianą określonej warstwy
ziemi. Potrzebny do tych czynności materiał taki jak: ziemia ogrodnicza, torf, nasiona trawy i nawóz
Wykonawca pokrywa z własnych środków.
Po przycinaniu gałęzi i wycinaniu drzew należy każdorazowo rozdrobnić je rębarką i na bieżąco
uprzątnąć i wywieść drewno (w ciągu tego samego dnia).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości pozostawienia w miejscu przeprowadzonych prac ściętych
gałęzi drzew czy krzewów. Za nie wykonanie tych prac Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary
przewidziane w zawartej umowie.
Grubiznę uzyskaną z wycinki drzew Wykonawca wywiezie bezpośrednio do rodzin zamieszkałych
na terenie miasta, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej (listę wskazanych osób Zamawiający
przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
pisemne poświadczenie mieszkańca o przyjęciu grubizny uzyskanej z wycinki drzew. W oświadczeniu
powinny być zawarte dane personalne mieszkańca oraz data i czytelny jego podpis.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wywieźć (w ciągu tego samego dnia) i zutylizować urobek
(skoszoną trawę, chwasty, przycięte gałęzie itp.) po przeprowadzonych pracach.
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie również do utrzymania czystości w
Miejscach Pamięci Narodowej oraz ustawiania i zapalania zniczy w dni świąteczne zgodnie z
kalendarzem, ustawienia chryzantem doniczkowych na dzień 1XI oraz mycia pomników na miejscach
Pamięci Narodowej.
Szczegółowy zakres prac, obmiar i przewidywaną krotność wykonania usług przedstawia Tabela
kosztowa – załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i transportu zamówionego przez Zamawiającego
materiału ogrodniczego takiego jak: sadzonki drzew, krzewów i kwiatów, a także kwiatów i zniczy
przeznaczonych do ustawienia na terenach Miejsc Pamięci Narodowej, oraz dostarczenia go do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Koszty transportu odbioru materiałów do 300 km od granic administracyjnych miasta Milanówka
ponosi Wykonawca.
Koszty transportu odbioru materiałów na terenie kraju powyżej 300 km od granic
administracyjnych miasta Milanówka ponosi Zamawiający. Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy
za faktycznie przejechane kilometry wg stawek ustalonych każdorazowo przed wykonaniem usługi.
Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w czasie
realizacji usługi odbioru i transportu materiału ogrodniczego.
Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu nawozów i
środków ochrony roślin po
wcześniejszym każdorazowym uzgodnieniu rodzaju i ilości z Zamawiającym i na rachunek
Zamawiającego.
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Wszelkie formalności i opłaty związane z wyłączeniem energii elektrycznej na czas wykonywanych
cięć gałęzi drzew w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, a które należy zgłosić i uzyskać
na nie zezwolenie w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków
leżą w gestii Wykonawcy.
Po otrzymaniu zlecenia na przycięcie gałęzi wrastających w linie energetyczne Wykonawca ma
obowiązek w terminie tygodnia od daty otrzymania zlecenia wystąpić do PGE o wyłączenie energii jeśli
występuje taka konieczność.
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu
kserokopii dokumentów złożonych w PGE Dystrybucja w celu uzyskania zezwolenia na wyłączenie
energii elektrycznej w terminie tygodnia od wystąpienia do PGE S.A..
Podane ilości i zakresy wykonywanych prac mogą ulec zwiększeniu, bądź zmniejszeniu w
zależności od potrzeb. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia wykonania prac pielęgnacyjnych w
zakładanej ilości. Zwiększenie ilości prac uprawnia Wykonawcę do wynagrodzenia wg stawek
określonych w tabeli kosztowej w granicach ogólnej wartości umowy. Zmniejszenie zakresu prac nie
uprawnia Wykonawcy do odszkodowania.
Prace składające się na przedmiot umowy należy wykonać z należytą starannością, zgodnie ze
sztuką ogrodniczą i przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy ogrodniczej i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji prac.
Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających odpowiednie atesty, normy
branżowe oraz na żądanie Zamawiającego okazania w stosunku do wskazanych materiałów
certyfikatów bezpieczeństwa lub deklaracji zgodności z Polska Normą.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana do czasu obowiązywania umowy lub do
wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na to zamówienie.
Wykonawca realizujący usługi zobowiązany będzie do wyposażenia personelu skierowanego do
realizacji zamówienia w ubranie ochronne z logo (nazwą firmy) Wykonawcy realizującego usługi na
podstawie zawartej umowy i przynajmniej z elementami odblaskowymi.
Park maszynowy użyty do prac w terenie również musi być oznaczony logo (nazwą firmy)
Wykonawcy realizującego usługi na podstawie zawartej umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania pełną kadrą personelu jak również
zobowiązany jest do dysponowania w pełni sprawnym parkiem maszynowym przez cały czas
realizowania zamówienia.
Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu
niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza) jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich
sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą umową.
Zamawiający będzie wskazywał Wykonawcy wymagany zakres prac dotyczący pielęgnacji zieleni, a
także termin wykonania tych prac poprzez zlecenia telefoniczne potwierdzając niezwłocznie zlecenie,
faksem lub pocztą elektroniczną podpisane przez Przedstawiciela Zamawiającego. Każde zlecenie i
wykonanie zawartych w nim prac będzie zakończone ogólnym jednym protokołem odbioru dla
wszystkich zleceń podpisanym przez obie Strony na koniec każdego miesiąca.
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wykonane prace zakładania trawników, sadzenie
drzew i krzewów, sadzenia kwiatów dwuletnich, bylin, przesadzanie drzew i krzewów, wykonanie
wiązań w koronie lub pniu drzewa licząc od dnia odbioru wykonania tych prac potwierdzonego
podpisanym przez obie Strony protokołem.
Jeżeli materiał roślinny zasadzony przez Wykonawcę nie zachowa swojej żywotności przez okres 12
miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany i posadzenia na swój koszt w terminie 3
miesięcy od dnia stwierdzenia obumarcia, lub ponownego okresu wegetacyjnego.
Wykonawca udzieli 3 miesięcznej gwarancji na sadzenie kwiatów jednorocznych. Jeżeli materiał
roślinny zasadzony przez Wykonawcę nie zachowa swojej żywotności przez ten okres, Wykonawca
zobowiązany będzie do jego wymiany i posadzenia na swój koszt w terminie 2 tygodni od dnia
stwierdzenia obumarcia nowych zdrowych sadzonek kwiatów.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie wypłacane na podstawie cen
jednostkowych za faktycznie wykonane usługi. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów prac i
wydatków niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wartość należnego wynagrodzenia za
świadczenie usług obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej
zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj usługi oraz rzeczywistej ilości wykonanych prac
danego rodzaju.

2.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV 77211400-6 Usługi wycinania drzew
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
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77211600-8
77230000-1
77300000-3
77310000-6
77312000-0
77314100-5
77342000-9
90524300-9
90600000-3

Sadzenie drzew
Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Usługi ogrodnicze
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Usługi usuwania chwastów
Usługi w zakresie trawników
Przycinanie żywopłotów
Usługi usuwania odpadów biologicznych
Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na
obszarach miejskich i wiejskich

2.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie

2.7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
nie

2.8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
zakończenie: 31.12.2015

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
3.1. wadium:
Informacja na temat wadium:
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 8.000,00 PLN.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wpłaty wadium należy dokonać przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 27.10.2014 roku
do godziny 1300.
Wadium może być wniesione przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w
Białej Rawskiej Filia Milanówek numer rachunku 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 z
dopiskiem na przelewie „WADIUM” i oznaczyć: „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta
Milanówka” lub w formach wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokuPrawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
Wadium wnoszone przelewem do Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej musi znajdować się na
koncie Zamawiającego w terminie składania ofert, a potwierdzenie wniesienia wadium należy załączyć
do oferty.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, oryginały dokumentów należy
załączyć do oferty lub zdeponować w kasie Urzędu Miasta w Milanówku ul. Kościuszki 45, a ich
poświadczone kopie dołączyć do oferty. Zaleca się aby oryginalny dokument potwierdzający
zabezpieczenie oferty został złożony w oddzielnej kopercie.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Pzp.
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3.3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
3.3.1 uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na transport
odpadów z terenu miasta Milanówka wydane przez właściwy ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania transportującego odpady Organ.
Organem wydającym zezwolenia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska albo Starosta właściwy
ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. Zamawiający będzie
honorował zezwolenia obejmujące swoim zakresem cały kraj.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację złożonego zezwolenia w zakresie terminu obowiązywania zezwolenia jak również obszaru na
jaki został wydany.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

3.3.2 wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej 3 usługi (zamówienia) związane z pielęgnacją zieleni miejskiej i każda
trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł
każda.
W
celu
potwierdzenia
spełniania
warunku
wiedzy
i
doświadczenia
Wykonawcy,
w wykazie usług głównych należy wskazać usługi spełniające powyższy warunek.
Pod pojęciem - Usługa pielęgnacji zieleni – należy rozumieć usługę obejmującą swoim zakresem
koszenie trawy i chwastów, zabiegi pielęgnacyjne drzew polegające na przycinaniu gałęzi,
wykonywaniu wiązań korony i podobne.
Jeżeli Wykonawca przedstawi mniej niż 3 usługi związane z pielęgnacją zieleni miejskiej, bądź o innym
charakterze – były wykonywane nie na terenach miejskich, lub ich realizacja trwała krócej niż
nieprzerwanie 6 miesięcy będzie to uznane przez Zamawiającego jako niewywiązanie się ze swych
dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, kompetencji i
rzetelności wymaganego dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy realizacji udzielanego
zamówienia.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez
szczegółową weryfikację wykazu usług w zakresie przedmiotowym jak i ilościowym
w szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku.
Należy udokumentować ilość wykonanych usług pielęgnacji zieleni miejskiej załączając dowody
potwierdzające należyte ich wykonanie bądź wykonywanie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
dowodów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

3.3.3 potencjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1 samochodem samowyładowczym do 5 ton,
1 podnośnikiem,
1 koparko-ładowarką,
10 szt. kos spalinowych,
5 szt. kosiarek,
8 szt. nożyc mechanicznych do cięcia żywopłotu ( w tym 3 szt. spalinowych),
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g)
h)
i)
j)

3 szt. pił spalinowych,
1 szt. rębarki do gałęzi,
1 szt. frezarki do pni,
środkami łączności takimi jak: telefon stacjonarny, telefon komórkowy, telefon fax. oraz
pocztą elektroniczną

Zamawiający określił minimalne wymagane ilości niezbędnego sprzętu.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową
weryfikację wykazu potencjału technicznego w zakresie ilościowym parku maszynowego w nim
wskazanego
w
szczególności
co
do
zgodności
z wymienionym w powyższym warunku.
Ocena
spełniania
warunków
udziału
w
postępowaniu
zostanie
przeprowadzona
na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

3.3.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:

a)

co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe ogrodnicze lub kierunkowe
(leśnik, ogrodnik, architekt krajobrazu) z min 3-letnim doświadczeniem w pracy przy
pielęgnacji zieleni wysokiej i niskiej,
lub
co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie min. średnie kierunkowe (ogrodnik,
leśnik, rolnik) z min. 5 –letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni wysokiej i
niskiej,

b)

co najmniej jedną osobą posiadającą kurs pilarzy drzew ozdobnych I stopnia z minimum
2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu pracy w zakresie pielęgnacji drzew,

c)

co najmniej dwie osoby posiadające kurs pilarzy drzew ozdobnych II stopnia z minimum
2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu pracy w zakresie pielęgnacji drzew,

d)

co najmniej dwie osoby z wykształceniem ogrodniczym lub leśnym i minimum 2 letnim
doświadczeniem w wykonywaniu prac ogrodniczych,

e)

co najmniej jedną osobą, która będzie kierować pracami przy konserwacji zabytkowej
zieleni, która posiada kwalifikacje, o których mowa w § 23. ust. 1 rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987), tj. musi
posiadać tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu
wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie oraz odbytą po ukończeniu
tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i
pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków,

f)

co najmniej jedną osobą, posiadającą kwalifikacje określone w § 23. ust. 1
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w
sprawie
prowadzenia
prac
konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165
poz. 987) tj. posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł
zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru
zabytków,

g)

co najmniej dwie osoby posiadające wymagane umiejętności i uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu
drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę oraz wymagany dokument
stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem - prawo jazdy min. kategorii C,
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h)

co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia operatora maszyn i innych urządzeń
technicznych z zaliczonym odpowiednim instruktażem: zawodowym, przeszkoleniem
bhp i p.poż., znającą instrukcję obsługi maszyn.

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące dysponowania personelem,
Wykonawca powinien wykazać iż dysponuje personelem w ilości wskazanej przez Zamawiającego i
zapewnić przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią ilość personelu zapewniającą terminowe
wykonanie usług, w tym osoby mogące zastąpić personel w przypadku absencji pracowniczej.
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby osoba posiadająca uprawnienia do obsługi pojazdów posiadała
również odpowiednie uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, a także aby tożsama osoba posiadała
uprawnienia wskazane w b) i c).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby tożsama osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
pojazdem ciężarowym była również skierowana do obsługi podnośnika.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości aby jedna osoba posiadająca kwalifikacje określone w pkt. a),
d)-f ) była skierowana do pełnienia kilku funkcji wskazanych w powyższym warunku.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez
szczegółową weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji osób oraz ilości
osób w nim wskazanych w szczególności co do zgodności z wymienionym
w powyższym warunku.

3.3.5 sytuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, iż posiada ubezpieczenie deliktowe
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy zł.) obejmujące swoim zakres odpowiedzialność
za produkt i wykonaną usługę, a także odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich.
Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww. warunku poprzez
szczegółową weryfikację załączonych dokumentów w zakresie wskazanym w ww.
warunku, w szczególności czy z załączonego dokumentu wynika , że został
opłacony (jeżeli nie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód opłacenia
ubezpieczenia), co do zgodności z zakresem ubezpieczenia objętym dokumentem
z wymienionym w powyższym warunku.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

3.4. 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 :

3.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

•

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług, 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, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
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•

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

3.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•

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;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
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•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, określonym w pkt 3.4.2.

3.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
3.4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, 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;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.4.3.2
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

3.4.4 dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

3.6 Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt 3.4 albo w pkt 3.5
Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą posiadanych dokumentów
potwierdzających zagospodarowanie odpadów komunalnych np. posiadaną aktualna umowę ze
składowiskiem odpadów.

4.PROCEDURA
4.1.1. Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
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4.2.1. Kryteria oceny ofert:
Najniższa cena

4.3. zmiana umowy
przewiduje się istotne zmiany postano wień zawartej umo wy w stosunku do treści of erty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących
przypadkach:

• zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie
•
•
•
•

•

•
•

obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania
zamówienia;
w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy;
w przypadku zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wartość umowy ulegnie
odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana będzie dotyczyła,
zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca,
zmiany wskazanego w złożonej ofercie personelu, a nowy personel wykaże spełnianie warunków w
zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne
dotychczasowy personel. Wykonawca o zmianie personelu zobowiązany jest niezwłocznie
pisemnie powiadomić Zamawiającego przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające
uprawnienia nowego personelu;
z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach
- Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas w
którym realizacja zamówienia jest uniemożliwiona;
z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy;
w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia ilości prac w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zmiany mogą być dokonywane bez zwiększenia ogólnej wartości umowy.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zawartej umowy Strony zobowiązane są
poinformować pisemnie.

4.4. Informacje administracyjne
4.4.1. adres strony internetowej, na której jest dostępna specyf ikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.milanowek.pl.

Specyf ikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
na wniosek Zainteresowanego, w referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią w Urzędzie
Miasta Milanówka ulica Spacerowa 4, Milanówek w godzinach pracy Urzędu

4.4.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert:
27.10.2014 roku, godzina 13:00

Miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Milanówka w Milanówku ul. Spacerowa 4,
bądź wysłać pocztą na ten sam adres Zamawiającego.
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4.4.5. Termin związania ofertą:
Okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert.)
4.4.16. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

4.4.17. czy 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

z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zastępca Burmistrza Miasta
/-/
Michał Stępień
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