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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:161789-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Usługi ogrodnicze
2020/S 068-161789

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Łomianki
Adres pocztowy: ul. Warszawska 115
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Referat Zamówień Publicznych
E-mail: aneta.witkowska@lomianki.pl 
Tel.:  +48 228889843
Faks:  +48 228889844
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lomianki.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Numer referencyjny: RZP.271.13.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77300000

mailto:aneta.witkowska@lomianki.pl
www.lomianki.pl
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi
https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Część I „Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych
I działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2020 r.”
Część II - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami
I bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej,
utrzymaniu rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymaniu donic kwietnikowych zawieszanych na
słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki w 2020 r.”
Część III - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów
Z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew
I krzewów na terenie gminy Łomianki”
Część IV –„ Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze
Fabrycznym w Łomiankach”
Część V - „Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 595 833.32 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i
działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2020 r.”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
77300000
77315000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
3.1 Część 1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg
gminnych i działek gminnych; utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki
W 2020 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach 4 – 5 do SIWZ.

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
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Koniec: 30/11/2020
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: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II przedmiotu zamówienia - „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami
przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicz
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
77312000
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
3.2 Część 2 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i
bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej,
utrzymanie rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych na
słupach oświetlenia ulicznego. W zakres zadania wchodzi: Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych
krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej. Utrzymanie rond obsadzonych krzewami i bylinami. Utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych
na słupach oświetlenia ulicznego. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach 4 – 5
do SIWZ.

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
Koniec: 21/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III przedmiotu zamówienia - „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z
wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i k
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
77211600
77211500
77211400
77341000
77342000
77340000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
3.3 Część 3 Przedmiotem zamówienia jest wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z
wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów
na terenie gminy Łomianki” – szczegółowy, planowany zakres czynności
I wykonywania prac w roku 2020. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
W Załącznikach 4 – 5 do SIWZ.

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
Koniec: 24/12/2020
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: nie

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
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV przedmiotu zamówienia –„ Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
77314100
77313000
77312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
3.4 Część 4 Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie
Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach. Zamówienie obejmuje wykonanie zadania -
pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w
Łomiankach. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach 4 – 5 do SIWZ.

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: 01/05/2020
Koniec: 30/11/2020
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: nie

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V przedmiotu zamówienia - „Wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki”
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
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77310000
77315000
77312000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Łomianki

II.2.4) Opis zamówienia:
3.5 Część 5 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i pielęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki. W
zakres zadania wchodzi zakup nasion i wykonanie łąk kwietnych wieloletnich na terenie gminy Łomianki oraz
pielęgnacja wykonanych łąk kwietnych. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach
4 – 5 do SIWZ.

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
Koniec: 30/11/2020
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: nie

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

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:
Zamawiający nie określa ww. warunku
6.1.1 Na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do Oferty aktualne na dzień składania
ofert Oświadczenie JEDZ, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
W postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
6.1.2 Oświadczenie, o którym mowa powyżej, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r., wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
6.1.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu na żądanie
Zamawiającego składa także Oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców.
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6.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie
JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać
brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.1.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków
udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów.
Wykaz wszelkich dokumentów i Oświadczeń niezbędnych do wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.1.2.2.1 Dla Części 1 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 150 000,00 zł.
5.1.2.2.2 Dla Części 2 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 100 000,00 zł.
5.1.2.2.3 Dla Części 3 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 120 000,00 zł.
5.1.2.2.4 Dla Części 4 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 100 000,00 zł.
5.1.2.2.5 Dla Części 5 postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 20 000,00 zł.
6.1.8.1 Dla Części 1 postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 150 000,00 zł. W przypadku, gdy z treści dokumentu
(np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
6.1.8.2 Dla Części 2 postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 100 000,00 zł. W przypadku, gdy z treści dokumentu
(np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
6.1.8.3 Dla Części 3 postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 120 000,00 zł. W przypadku, gdy z treści dokumentu
(np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
6.1.8.4 Dla Części 4 postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 100 000,00 zł. W przypadku, gdy z treści dokumentu
(np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
6.1.8.5 Dla Części 5 postępowania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną 20 000,00 zł. W przypadku, gdy z treści dokumentu
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(np. Polisy) nie wynika iż jest ona opłacona/ważna, należy dołączyć dowód jego opłacenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:
6.2.1 Oświadczenie JEDZ (Załącznik Nr 2 do SIWZ),
6.2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
Art. 24 ust.1 ustawy Pzp:
a. informacji 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;
b. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz
Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
c. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem
W sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
d. oświadczenia 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;
e. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
f. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
O których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
6.2.3 Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
W postępowaniu, w szczególności na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda:
a. odpisu 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;
b. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp;
c. informacji z Krajowego Rejestru Karnego odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5) i 6) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
d. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
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O naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7)
ustawy Pzp;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.1.2.3.1 Cz 1 Wyk spe war jeż wyk, że w okr ostatnich 3 lat przed upł term skł ofert, a jeż okres prow dział jest
krótszy - w tym okr, wyk, a w przypadku swiad okresowych lub ciągłych wyk dwa zadania pol na utrz zieleni w
zakr kosz i grab traw i poboczy o min war 100 000,00 zł brutto każda, z pod ich wart, przed, dat wykonania
I odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
5.1.2.3.2 Cz2 Wyk spe war jeż wyk, że w okr ostatnich 3 lat przed upł term skł ofert, a jeż okres prow dział jest
krótszy - w tym okr, wyk, a w przypadku swiad okresowych lub ciągłych wyk dwa zadania pol na utrzym zieleni
w zakr nasadz i utrzym kwiatów sez, utrzym ter obsadzonych bylinami i krzewami o min wartości 70 000,00 zł
brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz zał dok potw, że te usługi
zostały wykonane należycie.
5.1.2.3.3 Cz 3 Wyk spe war jeż wyk, że w okr ostatnich 3 lat przed upł term skł ofert, a jeż okres prow dział jest
krótszy - w tym okr, wyk, a w przypadku swiad okr lub ciąg wyk dwa zadania pol na utrzym zieleni wysokiej w
zakr wycinki, piel, kon drzew i krzewów, frezowaniu karp, sadzeniu drzew i krzewów o min wartości 70 000,00 zł
brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
5.1.2.3.4 Cz 4 Wyk spe war jeż wyk, że w okr ostatnich 3 lat przed upł term skł ofert, a jeż okres prow dział jest
krótszy - w tym okr, wyk, a w przypadku swiad okresowych lub ciągłych wyk dwa zad pol na realiz usług związ
z utrzym ter zieleni o min wart 70 000,00 zł brutto, z pod ich wart, przed, dat wyk i odbiorców, oraz załącz dok
potw, że te usługi zos wyk należycie.
5.1.2.3.5 Cz 5 Wyk spe war jeż wyk, że w okr ostat 3 lat przed upł term skł ofert, a jeż okres prow dział jest
krótszy - w tym okr, wyk, a w przyp swiad okres lub ciąg wyk dwa zad pol na zak łąk kwietnych o min wart 30
000,00 zł brutto każda, z pod ich wartości, przed, dat wyk i odbiorców, oraz zał dok potw, że te usł zostały wyk
należycie.
5.1.2.3.6 Dla Cz 1 post Wyk spe war jeż wyk, że na okr realiz zamów będzie dys urządz
Sam dostaw 1szt
Kosa samoj 1 szt kos do ciąg bij 1 szt kos rotacyjna 1 szt ciąg rol 1 szt kos spal 3 szt kosa spal 5 szt
5.1.2.3.7 Dla Cz 2 post Wyk spe war jeż wyk, że na okres real zam będzie
Dys urząd
Sam dost – 1 szt
Beczka, zbiornik na wodę o poj min. 1000 l – 2 szt
Pom do pod wody pod ciś – 1 szt
Glebogryzarka spalinowa – 1 szt
Opry ręczny – 1 szt
5.1.2.3.8 Dla Cz 3 post Wyk spe war jeż wyk, że na okres real zam będzie dysp urządz
Sam dost – 1 sztuka
Rębak do gałęzi – 1 szt
Pod hydr do prac na wys (zwyżka) – 1 szt
Frezarka do pni – 1 szt
Pil spal łańc – 4 szt
Pil spal na wysięgniku – 1 szt
Nożyce spalinowe do cięcia żywo – 1 szt



Dz.U./S S68
06/04/2020
161789-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 14

06/04/2020 S68
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 14

5.1.2.3.9 Dla Cz 4 post Wyk spe war jeż wyk, że na okr reali zam będzie dysp urządz:
Sam dost – 1 szt
Kos sam – 1 szt
Kos spal – 4 szt
Kosa spal – 4 szt
Beczka, zbiornik na wodę o poj min. 1000 l – 3 szt
Pompa do pod wody pod ciśnieniem – 1 szt
Noż spa do cięcia żyw – 1 szt
Opryskiwacz ręczny – 1 szt
5.1.2.3.10 Dla Cz 5 post Wyk spe war jeż wyk, że na okr real zam będzie dys urządz
Sam dos – 1 szt
Kosa trad – 1 szt
Kosa spal – 1 szt
Kos list – 1 szt
Beczka, zbiornik na wodę o poje min. 1000 l – 2 szt
Pompa do pod wody pod ciś – 1 szt
Lekki wał do trawy – 1 szt
Siewnik ręczny – 1 szt
5.1.2.3.11 Dla Części 4 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie
dysponował jedną osobą do nadzoru całości usług, posiadającą tytuł Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
nadany przez właściwe instytucje branżowe. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia Inspektora Nadzoru
Terenów Zieleni minimum 12 miesięcy. Posiadane lata doświadczenia stanowią jedno z kryterium oceny ofert
zgodnie z Opisem kryteriów oceny ofert dla Części 4.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6.1.9.1 Dla Części 1-5 Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywanych w którym Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał usługi wskazane w punktach
SIWZ 5.1.2.3.1-5.1.2.3.5 wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
należycie.
6.1.9.2 Dla Części 1-5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami w którym Wykonawca wykaże że
dysponuje urządzeniami wskazanymi w punktach SIWZ 5.1.2.3.6-5.1.2.3.10 Wszystkie ww. urządzenia/pojazdy
muszą być w dyspozycji Wykonawcy na okres realizacji zamówienia, winny być trwale i czytelnie oznakowane
(nazwa firmy, dane adresowe
I numery telefonu),w przypadku pojazdów winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
6.1.9.3 Dla Części 4 Wykazu osób w którym Wykonawca wykaże że na czas realizacji zamówienia będzie
dysponował jedną osobą do nadzoru całości usług, posiadającą tytuł Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni
nadany przez właściwe instytucje branżowe, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy dla każdej z części które zawarte są w SIWZ dostępne na stronie Zamawiającego

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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)
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: 08/05/2020
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 06/07/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 10:45
Miejsce:
Urząd Miejski w Łomiankach ul. Warszawska 71 – pok. nr 11,05-02 Łomianki
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2021

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Część 1 4 500,00 PLN Część 2 4 000,00
PLN Część 3 5 500,00 PLN Część 4 6 000,00 PLN Część 5 700,00 PLN
Zmiany do umowy: Dla części 1 wzoru umowy,części 2 wzoru umowy, dla części 4 wzoru umowy,
§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian w umowie zgodnie z art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp w szczególności:
1) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powiązanych z ustawą Pzp lub przedmiotem
zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
2) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3) Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych usług,
pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1
pkt 3)-6) ustawy Pzp
3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do zmiany
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 z wyjątkiem ust. 2 pkt 3)
I ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu.
Dla części 3 wzoru umowy
§ 12
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian w umowie zgodnie z art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp w szczególności:
1) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powiązanych z ustawą Pzp lub przedmiotem
zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
2) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3) Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych usług,
pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule;
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1
pkt 3)-6) ustawy Pzp
3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do zmiany
wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 3 z wyjątkiem ust. 2 pkt 3)
I ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu.
Dla Częśći 5 § 11 wzoru umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmian w umowie zgodnie z art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp w szczególności:
1) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa powiązanych z ustawą Pzp lub przedmiotem
zamówienia, w tym ustawy o podatku od towarów i usług,
2) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
zaproponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
3) Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych usług,
pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w powołanym powyżej artykule;
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4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1
pkt 3)-6) ustawy Pzp
3. Ewentualne zmiany będą dokonane w formie aneksu i nie będą stanowić podstawy do zmiany
wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 1 z wyjątkiem ust. 2 pkt 3)
I ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu.
Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. Przedmiot zamówień
polega na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla
zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. 17.1 Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, odnoszące się do
postępowań o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp. 17.2 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 17.3 Odwołanie wnosi się: 17.3.1 w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.
180 ust. 5 zdanie drugie albo terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 17.3.2 odwołanie wobec
treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 17.4 Odwołanie wobec
czynności innych niż określone powyżej wnosi się: 17.4.1 w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia; W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/04/2020
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