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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na usługi:
„BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA ZIELENI MIEJSKIEJ”
I. Informacje ogólne.
1.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony
2.Zamawiający: Gmina Myślenice
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9
32-400 Myślenice
telefon: (012) 639-23-00
fax: (0-12) 639-23-05
REGON: 000535493
NIP: 681-10-04-414
II. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 roku
Nr 223,poz 1655 z późn. zm. ,dalej jako ustawa pzp). Wartości zamówienia poniżej 206.000 euro.
III. Przedmiot zamówienia:

Celem niniejszego postępowania jest realizacja zamówienia na usługi „Bieżącego utrzymania
zieleni miejskiej”
W/w zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.02.2010 r. do 31.12.2010 r.,
Szczegółowo zakres oraz zasady realizacji zamówienia opisują załączniki do niniejszej SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określono w załączniku nr 1 do
niniejszej SIWZ.
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 Sadzenie drzew
77211400-6 Usługi wycinania drzew
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
77340000-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
IV. Termin realizacji.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.02.2010r – 31.12.2010r.
V. Wymagania od Wykonawców.
1) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu:

1)

posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2)
posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego
zamówienia.
4) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.;

2) Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz dokumenty o których mowa w pkt XIV niniejszej SIWZ.
3. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
1.
2.
3.
4.
5.

VI. Oferta częściowa, wariantowa, aukcja elektroniczna, zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm. )

VII. Informacje dotyczące warunków składania ofert.
1.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Wzór formularza oferty zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
2.
Treść Oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów)
określającego(ych)
status
prawny
Wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład Oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
4.
Upoważnienie osób podpisujących Ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to wówczas do Oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione. Pełnomocnictwo winno być złożone w
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5.
Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych do
niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do Oferty.
6.
We wszystkich przypadkach, w których mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie i siedzibę firmy.
7.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
u.p.z.p.
8. Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający
nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez wskazanie informacji podlegających ochronie, przy czym
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy p.z.p,
9. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88 poz 553 z 1997 r. ze zm.) art. 297 § 1. „kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo
nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.”

VIII. Wyjaśnienia treści SIWZ:
1.
Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości
związanych ze SIWZ, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując
swoje zapytania na piśmie.
2.
Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem
przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż 6 dni
przed upływem terminu otwarcia ofert.
3.
Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła
zapytania.
4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może
zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
5.
O każdej ewentualnej zmianie postanowień SIWZ Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z
uczestników postępowania.
6.
W przypadku, gdy zmiana o której mowa w pkt 5 powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
7.
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Łukasz
Szczepański - Referent w Wydziale Mienia pok. 25 w godz. 7.30 – 15.30 (tel. 0-12 639-23-00 wew.
335).
IX. Wadium:
Od Wykonawcy nie wymaga się wpłaty wadium.
X. Termin związania ofertą.
1.
Wykonawca jest związany z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert (14.01.2010 r).
2.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
XI. Miejsce, termin i sposób składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący sposób:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia na usługi

„Bieżącego utrzymania zieleni miejskiej”
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Nie otwierać przed 14.01.2010 r., godz. 9.00
2. Koperta powinna być zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.
3. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 10 (sekretariat Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2010r do
godziny 9.00
4. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej
złożenia oraz numerem jakim oznakowana została oferta.
5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez
otwierania.
XII. Wycofanie, zmiany.

1.
2.
3.
4.
5.

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp.
przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak
składana oferta tj. w jednej kopercie oznakowanej dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i
poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert
wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do
oferty.

XIII. Otwarcie ofert.
1.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.01.2010r. o godzinie 910 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta
i Gminy Myślenice w pokoju nr 13.
2.
Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3.
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle protokół z sesji
otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.
XIV. Zawartość ofert.
1.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących
dokumentów:
1) oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane)
wspólnie/łącznie przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty
dla każdego z nich);
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich),
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego
z nich),
5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania Ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego

zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich);
6) wykaz wykonanych we wskazanym okresie usług, z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca
wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz
załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będzie ich łączne doświadczenie),
2. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane:
1)
jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
- w pkt XIV.1.2), XIV.1.4) i XIV.1.5), składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b)
nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie;
c)
nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- w pkt XIV.1.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego Kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy p.z.p.
2) dokumenty, o których mowa w pkt XIV.2.1)a) i b) oraz w pkt XIV.1.3), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
XIV.2.1)c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
Ofert.
3) jeżeli w Kraju pochodzenia osoby lub w Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.2.1), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Przepis pkt 10.2.2) stosuje się odpowiednio.
3. Dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona Wykonawcę kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

XV. Opis sposobu obliczania ceny:
W ofercie należy podać ceny:
netto + obowiązujący podatek VAT = brutto
- należy podać cenę miesięczną za wszystkie roboty wymienione w Załącznikach nr 1 i 2 do
specyfikacji oraz cenę łączną za 11 miesięcy wykonywania w/w usług.
XVI. Ocena ofert.
1.
2.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena 100%
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

XVII. Wybór najkorzystniejszej oferty.
1.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium
wyboru.
2.
Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców.

3.

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

XVIII. Istotne postanowienia umowy.
Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ .
Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej deliktowej:
Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 500.000,- PLN na
zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest
przedłużać wskazane powyżej ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy.
XIX. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (o ile dotyczy) części zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej IDW.
XX. Środki ochrony prawnej.
1.

Informacje ogólne.
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w
uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n.
ustawy p.z.p.
2)
Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 36.1 niniejszej
IDW są:
a)
protest,
b)
odwołanie,
c)
skarga do sądu.
3)
Środki ochrony prawnej, przysługują:
a)
Wykonawcom,
b)
innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.,
c)
Zamawiającemu w postaci skargi do sądu określonej w art. 194 – 198
u.p.z.p.

1)

2. Protest.
Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do
Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 ustawy p.z.p.
3. Odwołanie.
Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu
rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie
odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184-193 ustawy p.z.p.
4. Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane
zostały w art.194-198 ustawy p.z.p.
Zatwierdzam:
Myślenice: 05.01.2010 r.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

–
–
–
–
–
–

określenie przedmiotu zamówienia
wykaz terenów zielonych do utrzymania
formularz oferty
wykaz zrealizowanych z ostatnich 3 lat usług podobnych do przedmiotu zamówienia
oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
projekt umowy

