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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167232-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Płock: Usługi ogrodnicze
2018/S 075-167232

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Rybak
Tel.:  +48 243671461
E-mail: przetargi@plock.eu 
Faks:  +48 243671615
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 1, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
WZP.271.1.47.2018.AR
Stary Rynek 1
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Adriana Rybak
Tel.:  +48 243671461
E-mail: przetargi@plock.eu 
Faks:  +48 243671615
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.plock.eu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

mailto:przetargi@plock.eu
www.plock.eu
www.plock.eu
mailto:przetargi@plock.eu
www.plock.eu
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I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Uzupełniające nasadzenia drzew, krzewów oraz roślin wieloletnich na terenie miasta Płocka w 2018 r.
Numer referencyjny: WZP.271.1.47.2018.AR

II.1.2) Główny kod CPV
77300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, ilości oraz
parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego – określone jako Etap II oraz kompleksową pielęgnację posadzonego
materiału roślinnego z zakresu Etapu II – zamówienie podstawowe (minimalne);
2) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, ilości oraz
parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego – określone jako Etap I oraz kompleksową pielęgnację faktycznie
posadzonego materiału roślinnego z zakresu Etapu I – zamówienie maksymalne, objęte prawem opcji.
Etap I będzie realizowany w całości/w części, bądź wcale w zależności od pozyskania dotacji w formie
dofinansowania z WFOŚiGW, bądź w zależności od posiadanych środków własnych Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płock.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, ilości oraz
parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego – określone jako Etap II oraz kompleksową pielęgnację posadzonego
materiału roślinnego z zakresu Etapu II – zamówienie podstawowe (minimalne);
2) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, ilości oraz
parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego – określone jako Etap I oraz kompleksową pielęgnację faktycznie
posadzonego materiału roślinnego z zakresu Etapu I – zamówienie maksymalne, objęte prawem opcji.
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Etap I będzie realizowany w całości/w części, bądź wcale w zależności od pozyskania przez Gminę – Miasto
Płock dotacji w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, bądź w zależności od posiadanych środków własnych Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/08/2018
Koniec: 07/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, ilości oraz
parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego – określone jako Etap II oraz kompleksową pielęgnację posadzonego
materiału roślinnego z zakresu Etapu II – zamówienie podstawowe (minimalne);
2) zakup materiału nasadzeniowego i wykonanie nasadzeń roślin według gatunków, odmian, ilości oraz
parametrów na obiektach określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie dokładnych lokalizacji
wskazanych przez Zamawiającego – określone jako Etap I oraz kompleksową pielęgnację faktycznie
posadzonego materiału roślinnego z zakresu Etapu I – zamówienie maksymalne, objęte prawem opcji.
Etap I będzie realizowany w całości/w części, bądź wcale w zależności od pozyskania przez Gminę – Miasto
Płock dotacji w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, bądź w zależności od posiadanych środków własnych Zamawiającego.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
W sekcji II 2.7) Okres obowiązywania zamówienia należy rozumieć::
1) Etap I – od dnia 16.8.2018 r. do dnia 7.11.2018 r. - objęty prawem opcji.
2) Etap II - od dnia 16.8.2018 r. do dnia 7.11.2018 r. - zamówienie podstawowe.
3) Kompleksowa pielęgnacja posadzonego w Etapie I i II materiału roślinnego obejmująca kolejne lata, tj. 2019
r., 2020 r., 2021 r. i część 2022 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do
niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę w przypadkach
przewidzianych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy.
4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w tym zakresie ograniczył się do wypełnienia jedynie sekcji części IV
JEDZ.
5.Wykonawca, który:
a) powołuje się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty – JEDZ dotyczące tych podmiotów,
b) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22 a ustawy Pzp zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji VI.3) pkt 1.
6.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zamieści na stronie internetowej wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86
ust.5 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz usług wykonanych, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga:
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1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);
3) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający wymaga:
3.1. aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej
a) jedno zamówienie polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i innych roślin (z wyłączeniem kwiatów
jednorocznych) na terenach obejmujących swym zakresem: place, parki, zieleńce lub inne tereny zieleni o
wartości (brutto) nie niższej niż 200 000,00 PLN
Lub.
b) dwa zamówienia polegające na wykonaniu nasadzeń drzew i innych roślin (z wyłączeniem kwiatów
jednorocznych) na terenach obejmujących swym zakresem: place, parki, zieleńce lub inne tereny zieleni o
łącznej wartości (brutto) nie niższej niż 200 000,00 PLN.
3.2. aby wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za realizację usługi
tj:
a) minimum 1 osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie uprawniające do kierowania pracami przy
zorganizowanej zieleni, zgodnie z art. 37 b ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23.7.2003 r. (Dz. U. 2017, poz. 2187 ze zm.)
Oraz.
b) minimum 1 osobę posiadającą kwalifikacje i doświadczenie uprawniające do prowadzenia prac o charakterze
technicznym przy zorganizowanej zieleni, zgodnie z art. 37 b ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami z dnia 23.7.2003 r. (Dz. U. 2017, poz. 2187 ze zm.)
Oraz.
c) minimum 1 osobę, która spełnia warunki określone w art. 41 ustawy z dnia 8.3.2013 r. o środkach ochrony
roślin (Dz. U. z 2017 poz. 50 ze zm.)
Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku gdy Wykonawca wykaże że jedna bądź dwie
osoby spełniają wszystkie określone powyżej wymagania.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 12:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój 126 B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 1:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
Rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
2) ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) dokumenty, o których mowa w pkt 2, ppkt 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Pkt 2 ppkt 3) stosuje się.
3.Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami: 1) Cena – 60 % = 60 pkt, 2) Termin
zakończenia ostatniego roku pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego – 10 % = 10 pkt, 3) Szybkość
wymiany roślin, które utraciły żywotność, zostały zniszczone/skradzione lub są w złej kondycji zdrowotnej – 30
% = 30 pkt.
5.Inne dokumenty dołączane do oferty:
1) Dowód wniesienia wadium– o ile zostało wniesione w formie innej niż pieniężna,
2) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika z
wpisu do KRS lub CEIDG (lub ich odpowiednika w danym kraju),
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
4) Formularz cenowy – Załącznik nr 3,
5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy – Załącznik nr 4.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/04/2018


