
Gmina Łomianki: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Część I-IV

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 775107-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łomianki, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.

Warszawska 115 , 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 888 98 01, , e-mail

umig@lomianki.pl, , faks 22 888 98 02.

Adres strony internetowej (URL): https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Tak

https://bip.lomianki.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej

Adres:

Urząd Miejski w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 pok. 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Część I-IV

Numer referencyjny: RZP.271.37.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 3.1 Część I Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie trawników i poboczy w pasach

drogowych dróg gminnych i działek gminnych, utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie

gminy Łomianki w 2021 r. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach

3-4 do SIWZ. 3.2 Część II 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. Szczegółowy Opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach 3-4 do SIWZ. 3.3 Część III 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 Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach 3-4
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do SIWZ. 3.4 Część IV Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie

zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach. Szczegółowy Opis

przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach 3-4 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

77314100-5

77315000-1

77310000-6

77312000-0

77211600-8

77211500-7

77211400-6

77341000-2

77340000-5

77342000-9

77313000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2.6

Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
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publicznych. Przedmiot zamówień polega na powtórzeniu podobnych usług, zamówienie zostało

przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego

przedmiotem, całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

24.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1 Część I przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy jednak

nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. 4.2 Część II przedmiotu zamówienia: od

dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do dnia 21.12.2021 r. 4.3 Część

III przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 24.12.2021 r. 4.4 Część IV przedmiotu

zamówienia: od dnia zawarcia, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.11.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 5.1.2.2.1 Dla Części I 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 II

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 III postępowania

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 120
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000,00 zł. 5.1.2.2.4 Dla Części IV 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.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 5.1.2.3.1 Część I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonał dwa

zadania polegające na utrzymaniu zieleni w zakresie koszenia i grabienia trawników i poboczy o

minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały

wykonane należycie. 5.1.2.3.2 Część II Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonał dwa

zadania polegające na utrzymaniu zieleni w zakresie nasadzenia i utrzymania kwiatów sezonowych,

utrzymania terenów obsadzonych bylinami i krzewami o minimalnej 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. 5.1.2.3.3 Część III

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonał dwa zadania polegające na utrzymaniu

zieleni wysokiej w zakresie wycinki, pielęgnacji, konserwacji drzew i krzewów, frezowaniu karp,

sadzeniu drzew i krzewów o minimalnej 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 Część IV Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonał dwa zadania polegające na realizacji usług związanych z

utrzymaniem terenów zieleni o minimalnej wartości 70 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te

usługi zostały wykonane należycie. 5.1.2.3.5 Dla Części I postępowania Wykonawca spełni

warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami: 

samochód dostawczy – 1 sztuka  kosiarka samojezdna – 1 sztuka  kosiarka do ciągnika

bijakowa – 1 sztuka  kosiarka rotacyjna – 1 sztuka  ciągnik rolniczy – 1 sztuka  kosiarka
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spalinowa – 3 sztuki  kosa spalinowa – 5 sztuk 5.1.2.3.6 Dla Części II postępowania Wykonawca

spełni warunek jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:

 samochód dostawczy – 1 sztuka  beczka, zbiornik na wodę o pojemności min. 1000 l – 2 sztuki

 pompa do podawania wody pod ciśnieniem – 1 sztuka  glebogryzarka spalinowa – 1 sztuka 

opryskiwacz ręczny – 1 sztuka 5.1.2.3.7 Dla Części III postępowania Wykonawca spełni warunek

jeżeli wykaże, że na okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:  samochód

dostawczy – 1 sztuka  rębak do gałęzi – 1 sztuka  podnośnik hydrauliczny do prac na

wysokości (zwyżka) – 1 sztuka  frezarka do pni – 1 sztuka  pilarka spalinowa łańcuchowa – 4

sztuki  pilarka spalinowa na wysięgniku – 1 sztuka  nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów –

1 sztuka 5.1.2.3.8 Dla Części IV postępowania Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że na

okres realizacji zamówienia będzie dysponował urządzeniami:  samochód dostawczy – 1 sztuka

 kosiarka samojezdna – 1 sztuka  kosiarka spalinowa – 4 sztuki  kosa spalinowa – 4 sztuki 

beczka, zbiornik na wodę o pojemności min. 1000 l – 3 sztuki  pompa do podawania wody pod

ciśnieniem – 1 sztuka  nożyce spalinowe do cięcia żywopłotów – 1 sztuka;  opryskiwacz ręczny

– 1 sztuka. 5.1.2.3.9 Dla Części IV 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 IV. 5.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na

realizację zamówienia. 5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których

mowa w pkt 5.1.2.2 i 5.1.2.3 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nim stosunków prawnych. 5.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o

której mowa w pkt 5.3 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy 5.4.1 Wykonawca, który

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia – wzór Załącznik nr 5 do SIWZ. 5.4.2 Zamawiający oceni, czy

udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
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warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 5.5 W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Wykonawcy,

który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (na zasadzie

określonej w art. 22a ustawy Pzp) warunek o którym mowa w pkt 5.1.2.3.1 – 5.1.2.3.4 SIWZ

zostanie spełniony wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z podmiotów o których mowa powyżej spełni

wymagany warunek.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
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WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

6.4.2 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. 6.4.3

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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. 6.4.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadzie określonej w art. 22a ustawy Pzp w celu zbadania, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp składa

dokumenty dotyczące tego podmiotu o których mowa w pkt 6.3.2 SIWZ. 6.4.5 Jeżeli Wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; zamiast

dokumentu o których mowa w pkt 6.3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert. 6.4.6 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 w pkt 6.3.2 SIWZ, 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.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

6.2 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda; 6.2.1 Dla Części I
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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. 6.2.2 Dla

Części II 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. 6.2.3 Dla

Części III 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. 6.2.4 Dla

Części IV 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. 6.3 W celu

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 6.3.1 Dla Części I-IV 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 5.1.2.3.1-5.1.2.3.4 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. 6.3.2 Dla Części I-IV 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 5.1.2.3.5-5.1.2.3.8 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. 6.3.3 Dla Części IV 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
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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.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ.

6.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o

którym mowa w pkt 6.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.4.6 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 w pkt 6.3.2 SIWZ, 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Dla Części 1
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postępowania 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Dla Części 2 postępowania 3

000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Dla Części 3 postępowania 2 500,00 PLN

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Dla Części 4 postępowania 3 500,00 PLN (słownie:

trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
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technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
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nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Dla Części I: § 10 ZMIANA 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; 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. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego wzajemnego

powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 5. W przypadku niezrealizowania

zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie

uważa się za doręczone. Dla Części II: § 10 ZMIANA 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
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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. 4. Strony umowy zobowiązują się do

niezwłocznego, pisemnego wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

5. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. Dla Części III: § 12 ZMIANA 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; 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. 4. Strony

umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie

adresu lub numeru telefonu. 5. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4,

pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. Dla Części IV: §

10 ZMIANA 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; 4) Zamawiający dopuszcza

możliwość zmian postanowień niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 pkt 3)-6) ustawy

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e846d...

18 z 25 2020-12-30, 13:19



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. 4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego wzajemnego

powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 5. W przypadku nie zrealizowania

zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie

uważa się za doręczone.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14.01.2021, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

Część I przedmiotu zamówienia –„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach

drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci
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narodowej na terenie gminy Łomianki w 2021 r.”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres

zadania wchodzi: 1. Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych oraz działek

gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki w 2021 r. 2. Utrzymanie miejsc pamięci

narodowej zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki w 2021 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77314100-5, 77315000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 30.11.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności faktury 20,00

Czas przystąpienia do interwencyjnego koszenia, grabienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Część II przedmiotu zamówienia - „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 2021 r.”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W zakres

zadania wchodzi: 1. Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul.

Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach Urzędu, Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej. 2.

Utrzymanie rond obsadzonych krzewami i bylinami. 3. Utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych

na słupach oświetlenia ulicznego. Lokalizacja i powierzchnie:  Przy budynku urzędu, przy ul.

Warszawskiej 115 – łączna powierzchnia obsadzona krzewami, bylinami i kwiatami jednorocznymi 50

m2, (w tym pow. pod rośliny jednoroczne 30 m2);  Przy budynku urzędu, przy ul. Warszawskiej 71 –

łączna powierzchnia obsadzona krzewami, bylinami i kwiatami jednorocznymi 50 m2 (w tym pow. pod

rośliny jednoroczne 5 m2);  Przy budynku Centrum Kultury, przy ul. Wiejskiej 12 A: – Grupy krzewów

i bylin – pow. 172 m2;  Przy budynku Biblioteki Publicznej, przy ul. Wiejskiej 12 A: – Grupy krzewów

i bylin – pow. 103 m2;  Przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Włościańskiej: -

Rabaty kwiatowe – łączna powierzchnia 305 m2 (w tym pow. pod rośliny jednoroczne 80 m2) - Grupy

krzewów – pow. 265 m2 - Pasy niskich krzewów – pow. 550 m2 - „Kwietniki” – kompozycje roślin,

krzewów i drzewek – pow. 60 m2;  Przy ul. Warszawskiej przy skrzyżowaniu z ul. Jedności

Robotniczej: – Grupa niskich krzewów i bylin – 53 m2;  Przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul.

Baczyńskiego do ul. Brukowej: – Pasy niskich krzewów i bylin – pow. 1037 m2;  Przy ul. Chopina na

odcinku od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań:  Pasy niskich krzewów – pow. 1022 m2;  Rondo u

zbiegu ul. Warszawskiej i ul. Brukowej – łączna powierzchnia obsadzona krzewami oraz roślinami

jednorocznymi 380 m2 (w tym pow. pod rośliny jednoroczne 110 m2);  Rondo u zbiegu ul. Brukowej i

ul. Długiej – łączna powierzchnia obsadzona krzewami 314 m2;  Rondo u zbiegu ul. Brukowej i ul.

Akacjowej łączna powierzchnia obsadzona krzewami 314 m2;  Interwencyjne utrzymanie (pielęgnacja)

terenów obsadzonych krzewami i bylinami na terenie gminy Łomianki, według wskazań przedstawiciela

Urzędu – pow. 200 m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77310000-6, 77312000-0, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 21.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności faktury 20,00

Czas przystąpienia do interwencyjnych prac pięlęgnacyjnych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 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 krzewów na terenie gminy Łomianki”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: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, wg

poniższego zestawienia: 1. Pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew. Zakres prac obejmuje wykonanie

zabiegów pielęgnacyjno-konserwacyjnych i korekcyjnych drzew rosnących w pasach drogowych dróg

gminnych oraz na działkach gminnych, wg wskazań, w tym: • cięcia pielęgnacyjne, formujące, sanitarne,

korygujące i techniczne; • usuwanie chorych, martwych oraz połamanych pędów, gałęzi i konarów; •

formowanie, poprawianie mis wokół młodych drzew; • wymiana palików; • usuwanie posuszu; •

prześwietlenie koron; • usuwanie odrostów przy pniach; • zabezpieczenie cięć powłoką ochronną

(preparatami) przed infekcjami (w koniecznych przypadkach); • podlewanie młodych drzew – w dawce

30 - 40 l wody/ 1 szt. w godzinach wieczornych lub wczesno porannych – z częstotliwością dostosowaną

do warunków atmosferycznych. W okresach suszy podlewanie w odstępach co 2 dni (wodę do

podlewania zapewnia Wykonawca). • zabezpieczenie pni drzew osłonkami z mocnego tworzywa

sztucznego o wysokości min. 20 cm zabezpieczającymi pień przez uszkodzeniami mechanicznymi, np.

podczas koszenia trawników podkaszarkami; osłonki powinny mieć możliwość łączenia się ze sobą kilku

elementów aby dopasować rozmiar osłonki do średnicy pnia drzewa. Przewiduje się zakładanie osłonek

dla drzew o średnicy pnia do 12 cm; • wzmocnienia mechaniczne – zakładanie wiązań elastycznych typu

Cobra lub Gefa (materiały zapewnia Wykonawca); • oczyszczenie i zabezpieczenie ubytków
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powierzchniowych i wgłębnych pni (w koniecznych przypadkach). Szczegółowy zakres robót ustalany

będzie dla konkretnych drzew, w zależności od faktycznych potrzeb. W zakresie robót należy również

uwzględnić uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach oraz wywóz i utylizację powstałego urobku.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77211500-7, 77211600-8, 77211400-6,

77341000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 24.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin płatności faktury 20,00

Czas przystąpienia do interwencyjnych prac związanych z usuwaniem złomów i wywrotów w

nagłych sytuacjach awaryjnych
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
4 Nazwa:

Część IV przedmiotu zamówienia –„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie

zieleni na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pielęgnacja,

konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie Parku Miejskiego 1. Zestawienie powierzchni do

utrzymania: 1) Łączna powierzchnia do koszenia 18.797,00 m2, w tym: • Trawniki i skarpa – 17.880,00

m2; • nawierzchnia ażurowa (parking przy ul. Wiślanej) – 917,00 m2. 2) Krzewy – 1050 m2; 3) Byliny,
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trawy – 2300 m2. 2. Utrzymanie trawników i skarpy: Zakres prac obejmuje: • wiosenne wygrabienie

trawników z wszelkich zanieczyszczeń (liście, gałęzie, drobne śmieci, kamienie, itp.) w terminie 14 dni

od dnia zawarcia umowy; • nawożenie nawozami mineralnymi wiosennymi – azotowymi w dawce

zalecanej przez producenta, 1 raz pomiędzy pierwszym i drugim koszeniem. Nawóz planowany do

zastosowania podlega akceptacji przez Zamawiającego; • nawożenie nawozami jesiennymi fosforowo-

potasowymi w dawce zalecanej przez producenta, 1 raz, w miesiącu sierpniu lub na początku września.

Nawóz planowany do zastosowania podlega akceptacji przez Zamawiającego; • koszenie wraz ze

zbieraniem skoszonej trawy z częstotliwością min. 1 raz w miesiącu. Przewiduje się max. 8 koszeń w

sezonie. Częstotliwość koszenia należy dostosować do aktualnej pory roku. Wysokość trawy nie może

przekraczać 12 cm. Trawniki należy kosić na wysokość 5-6 cm. Koszenie powinno odbywać się głównie

przy pomocy kosiarek mechanicznych oraz przy użyciu kos spalinowych jedynie w miejscach

trudnodostępnych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na trawnikach niezgrabionej trawy a tym bardziej

kupek zgrabionej trawy pochodzącej z wykoszonego terenu. Zgrabienie i wywóz trawy powinien nastąpić

niezwłocznie po wykoszeniu, lecz nie później niż w ciągu doby od momentu skoszenia danego odcinka

terenu; • jesienne grabienie liści wraz z wywozem biomasy, dwukrotnie w miesiącach październik-

listopad. Zbieranie i wywóz liści musi nastąpić na całej powierzchni trawników i skarpy. Grabienie i

wywóz liści z terenu parku, ma nastąpić bezpośrednio po ich zgrabieniu. W przypadku wystąpienia

niekorzystnych warunków atmosferycznych usunięcie już zgrabionych liści nastąpić ma najpóźniej na

drugi dzień po ich ustąpieniu. Wykonawca przystąpi do grabienia liści w terminach wskazanych przez

Zamawiającego. W przypadku konieczności zgrabienia liści tylko z części terenu, Zamawiający określi

dodatkowo powierzchnię z jakiej mają zostać zebrane i wywiezione liście.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77300000-3, 77340000-5, 77342000-9, 77313000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 30.11.2021

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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Cena 60,00

Termin płatności faktury 20,00

Doświadczenie osoby nadzorującej pracę ze strony Wykonawcy tj. długość posiadania

uprawnień INTZ
20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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