
Swarzędz: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kochanowskiego w Swarzędzu.
Numer ogłoszenia: 117727 - 2009; data zamieszczenia: 22.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. 
Kochanowskiego w Swarzędzu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
wykonywanie usług polegających na sadzeniu drzew i krzewów na terenie płaskim wraz z roczną 
pielęgnacją zieleni w rejonie ul. Kochanowskiego w Swarzędzu, w terminie: od dnia podpisania umowy 
do 9 października 2009r., pielęgnacja do dnia 8 października 2010r. Zamówienie obejmuje posadzenie 
roślin wraz z ich dostarczeniem i pielęgnacją. WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO Lp. NAZWA 
GATUNKU:Drzewa liściaste - 1.Crategus axyacantha Paul`s Scarle 15 szt. lub Prunus serrulata Kanzan, 
Krzewy liściaste - 2. Cornus alba Elegantissima 360 szt. 3. Cotinus coggygria Royal Purple 360 szt. 4. 
Cotoneaster horizontalis 470 szt. 5. Cotoneaster dielsiana 150 szt. 6. Physocarphus opulifolius Luteus 290 
szt. 7. Spirea bumalda Frobelli 90 szt. 8. Spirea cinerea Grefsheim 370 szt. 9. Symphoricarhos chenaulti 
930 szt. Razem: 3020 szt. Krzewy iglaste 10. Juniperus media Old Gold 90 szt. 11. Thuja occ. Smaragd 
21 szt. Razem: 111 szt. Szczegółowy zakres prac opisany jest w dołączonych materiałach tj: 
1.Uzupełniający projekt zagospodarowania terenu zieleni ul. Kochanowskiego w Swarzędzu 
2.Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 3.Kosztorys nakładczy. Zamówienie 
do 206 tys. EURO.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

, 22.07.2009
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III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
5.600,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu 
zamówienia. b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia: dysponują: co najmniej 5 osobami, które posiadają ukończony kurs, 
szkolenie, szkołę z zakresu urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, w tym jedną osobę z 
wykształceniem średnim ogrodniczym (załączyć kopie stosownych dokumentów potwierdzające 
ukończenie kursu, szkolenia, szkoły), dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą ukończony kurs, 
szkolenie, szkołę w zakresie stosowania środków ochrony rośli (załączyć kserokopię stosownych 
dokumentów potwierdzające ukończenie kursu, szkolenia, szkoły), wykonali w ciągu ostatnich 3 
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 usługi, odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia polegające na zakładaniu, utrzymaniu i pielęgnacji zieleni w 
zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew oraz krzewów, każda z nich o wartości nie mniejsza niż 
150.000,00 zł brutto, potwierdzone referencjami. Referencje muszą potwierdzać wymagany zakres 
prac, ich wartość, termin i miejsce realizacji oraz że usługi te zostały wykonane należycie. 
dysponują, co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: - min. 2 samochody ciężarowe 
do obsługi terenów zieleni i wywozu odpadów, - min. 2 kosiarki ręczne do trawy, - beczkowóz do 
podlewania roślin. c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, tj.: spełniają następujące warunki: posiadają środki finansowe lub zdolność 
kredytową na kwotę co najmniej 80.000,00zł, (załączyć kserokopię stosownych dokumentów 
wystawionych przez organ do tego uprawniony), posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejsza niż 100.000,00 
zł (załączyć stosowną kserokopię dokumentu). d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. e)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający 
oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z 
ofertą, w skali spełnia / nie spełnia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania 
oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); III. W celu potwierdzenia opisanego przez 



Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający żąda: 1.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 4), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały 
wykonane należycie; 2.Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, 
którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5); 
3.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał 
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6) 
4.Wykazu osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3); 5.Pisemnego 
zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6) IV. W celu potwierdzenia opisanego przez 
Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: 1.Informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 2.Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U 
Nr. 87,poz. 605 z 2006r. i Dz.U. Nr.188, poz. 1155 z 2008r.).

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: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiajacego ul. Rynek 1 62-020 Swarzedz pok. 410.



IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria urzędu ul. 
Rynek 1 62-020 Swarzędz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


