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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340282-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Żnin: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2019/S 138-340282
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Żnin
ul. 700-lecia 39
Żnin
88-400
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Susz
Tel.: +48 523031301
E-mail: b.susz@gminaznin.pl
Faks: +48 523031103
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.umznin.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.umznin.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.umznin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/znin

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:
Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy Jeziorze
Żnińskim małym w Żninie.
Numer referencyjny: IGPI.271.20.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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45111291
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza
oraz terenu przy Jeziorze Żnińskim Małym w Żninie.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 243 859.69 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45112710
45112711
45233200
45212140
45220000
45233140
77211400
77211500
45100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Żnin, Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres prac obejmuje:
1 Roboty rozbiórkowe - demontaż małej architektury, - rozebranie nawierzchni.
2 Zieleń - wycinka drzew i uporządkowanie trenu, gospodarka istniejącym zadrzewieniem, - drzewa, - krzewy, byliny.
3 Nawierzchnię - z kostki brukowej, - gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych, - mineralno-bitumiczna.
4 Mała architektura - ławki parkowe, kosze na odpadki, kosze na psie odchody, montaż budek lęgowych dla
ptaków, dla owadów, montaż karmików.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej
betonowej oraz nawierzchni z masy asfaltowej / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 859.69 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2020
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.05.00-00-0101/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 9 000,00 PLN.
2. Wykonawca pozostaje związany z oferta przez 60 dni.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie (wymagane
tylko oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 JEDZ). Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych
wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą
na zagospodarowaniu terenów zielonych min. o powierzchni 1,0 ha obejmującej wykonanie co najmniej
nasadzenia materiału roślinnego min. 100 sztuk (w tym drzewa, krzewy łącznie) z podaniem daty i miejsca
wykonania zadania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana
prawidłowo (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3A do SIWZ).
Uwaga: W przypadku wykazania usługi zawierającej w swym zakresie nie tylko wykonanie powyższego
zakresu, należy wykazać w ramach realizacji danego przedsięwzięcia minimalne kryterium przedmiotowe oraz
uszczegółowić w wykazie usług zakres wykonanej usługi w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji
spełniania warunków zamówień zawartych w SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełnić co najmniej 1 Wykonawca.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadająca
kwalifikacje w zakresie:
a) 1 osoba do realizacji prac dotyczących zagospodarowania oraz pielęgnacji zieleni, która posiada min.
wykształcenie średnie (ukończona szkoła rolnicza, ogrodnicza, leśna lub szkoła wyższa obejmująca kierunki
rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu) posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenia przy
zagospodarowaniu i/lub zakładaniu oraz pielęgnacji terenów zielonych (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3B do
SIWZ);
b) kierownik robót 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne. (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3B do SIWZ).
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

4/5

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: 22/08/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/08/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Żninie, ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin, Aula (I piętro), POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zastosowanie w niniejszym postępowaniu tzw. procedury odwróconej

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
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02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2019

19/07/2019
S138
https://ted.europa.eu/
TED

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

5/5

