Sztum: Bieżące utrzymanie bulwaru zamkowego - fosy, ścieżek pieszo-rowerowych
wokół jeziora Zajezierskiego i miejsca rekreacji w Zajezierzu.
Numer ogłoszenia: 6312 - 2015; data zamieszczenia: 12.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie bulwaru
zamkowego - fosy, ścieżek pieszo-rowerowych wokół jeziora Zajezierskiego i miejsca
rekreacji w Zajezierzu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie
umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej
30% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 77.34.00.00-5, 77.31.00.00-6,
77.31.20.00-0, 77.31.14.10-5, 77.31.30.00-7, 90.51.10.00-2, 90.61.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy zł) 3. Wykonawca wnosi
wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed
upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach
bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego
dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie . 5. Zamawiający nie
dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie
obowiązku złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę
polegającą na bieżącej pielęgnacji i/lub utrzymaniu terenów zielonych przez
okres co najmniej 10 miesięcy o wartości minimum 100.000 zł (słownie: sto
tysięcy złotych).

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub
będzie dysponować n/w sprzętem potrzebnym do wykonania zamówienia: a)
kosiarki typu kosa spalinowa- szt.3, b) kosiarki spalinowe samobieżne z
koszem - szt. 3, c) odkurzacz do liści - szt. 2, d) traktor ogrodniczy mini - szt.1,
e) samochód wywrotka lub skrzyniowy do 3,5 t. - szt.1., f) samochód
dostawczy do 3,5 t - szt. 1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


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;



określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
W celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie
usług głównych należy wskazać co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącej
pielęgnacji i/lub utrzymaniu terenów zielonych przez okres co najmniej 10 miesięcy
o wartości minimum 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).;



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 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, 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 dotyczące przynależności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3.1. 2 Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem do SIWZ.
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 - 90



2 - Warunki płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do oferty Wykonawcy w zakresie
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, dopuszczalna jest w
przypadku: a) Odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i
związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych
okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowywanego
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia
jego zakresu, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony
cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków
publicznych, b) Zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, c) Zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) Zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 2. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy może nastąpić w przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 1 ppkt-y
b,c,d spowodują wzrost kosztów wykonywania zamówienia w okresie realizacji umowy o
więcej niż 10%. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do
wykonania i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości zamówienia pozostałego do
wykonania. W związku z wskazanymi w ust. 1 okolicznościami dopuszczalne jest
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia

dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia
usług. 3. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z
uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 4. Wszelkie zmiany do niniejszej
umowy wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.01.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.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

