Siedziba: ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków
Adres korespondencyjny: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
tel. 12 – 34 – 18 – 516, fax. 12 – 34 – 18 – 487
email: sekretariat@zzm.krakow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów wraz
z interwencyjnym sadzeniem drzew, krzewów i bylin
na terenach GMK (parki, zieleńce, pasy drogowe,
zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4
zadania odpowiadające obszarom: I - Śródmieście, II
- Krowodrza, III - Podgórze, IV - Nowa Huta.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego udziela się w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r.
poz. 349, 478, 605.) zwaną dalej Pzp.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza 209 000 euro.

Znak sprawy: 8/2016

Część I
Informacje podstawowe
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac pielęgnacyjnych drzew
i krzewów wraz z interwencyjnym sadzenie drzew, krzewów i bylin na terenach GMK (parki,
zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw) z podziałem na 4 zadania
odpowiadające obszarom: I - Śródmieście, II - Krowodrza, III - Podgórze, IV- Nowa Huta.
b)

Zakres prac obejmuje m.in.:
• cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew, cięcia sanitarne, cięcia korekcyjne, cięcia
redukcyjne, przycinanie konarów lub części korony z uwagi na kolizję z infrastrukturą
techniczną, kolizje drogową, ograniczających widoczność,
• wycinkę drzew i krzewów,
• interwencyjne sadzenie drzew, krzewów i bylin,
• zakładanie wiązań, odciągów, podpór, płoszenie ptaków, wymiana opalikowania
i wiązań.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył do nasadzeń drzewa i krzewy z zakrytym
systemem korzeniowym w pojemnikach, lub krzewy z gołym korzeniem. Asortyment, ilość,
parametry, sposób uprawy zawierają kosztorysy ofertowe dla kaŜdej części, obszaru oddzielnie
(zał. Nr 6 do SIWZ) oraz standaryzacja prac (zał. Nr 5 do SIWZ).
Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą PN-R-67022 i PN-R67023
(drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” –
wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. Zamawiający zamawia drzewa i krzewy w I
wyborze: drzewa form piennych z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany
i kolumnowych (wąsko rosnące zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraźnie
wykształconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone
pędami), krzewy form naturalnych (rozkrzewione, nie podkrzesywane w szkółce), pnącza.
Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkółkarskiej, oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny muszą być zdrowe,
zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów. Powinny być zachowane
odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być
dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny
powinien pochodzić z licencjonowanej szkółki.
Wszystkie prace w drzewostanie naleŜy prowadzić w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).
Wykonawca gwarantuje i odpowiada za posadzony i przesadzony materiał roślinny.
Świadczenie usług przez Wykonawcę musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa ( przepisami ustawy o ochronie przyrody ), przepisami o utrzymaniu porządku i czystości.
Zamawiający wymaga aby całość pozyskanego drewna z wycinki ( grubizna ) została pocięta na
odpowiednie odcinki i przewieziona z miejsca wycinki na bazę przy ul. Za Torem 22 w Krakowie.
Podana przez zamawiającego szacunkowa ilość jednostek nie zobowiązuje go do zlecania
Wykonawcy wykonania podanych ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zwiększenia/zmniejszenia podanej w zakresie zieleni wysokiej ilości prac, a Wykonawca nie
będzie sobie rościł pretensji z tego tytułu (cena ofertowa/umowna nie będzie przekroczona).

Dokładana charakterystyka kaŜdej części (obszaru) określona jest w załączniku nr 11 do niniejszej
SIWZ.
Po przetargu Zamawiający zawrze 4 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowa łączność (fax, tel. stacjonarny, tel.
komórkowy, adres e-mail) oraz w przypadku działań pilnych natychmiast je wykonywać.
Wykonawca winien dysponować bazą na terenie miasta Krakowa lub w odległości do 10 km od
granic miasta w celu zapewniania terminowego wykonania zleceń. Podczas wykonywania prac
pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas
wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez
Wykonawcę.
c)

Pod pojęciem nienaleŜytego wykonania przedmiotu mowy rozumie się m.in.:
• niefachowe, niezgodne ze sztuka ogrodniczą i przyjętymi normami oraz ustawą o ochronie
przyrody przycięcie drzew lub krzewów.
• uszkodzenie istniejących drzew lub krzewów w obrębie prowadzonych prac lub cięcie
niezgodne z wytycznymi Zamawiającego w załączniku nr 5-Standaryzacja zieleni
wysokiej,
• zniszczenie, uszkodzenie trawnika lub infrastruktury technicznej ( np. sieci uzbrojenia,
nawierzchnie chodnika, alejki, drogi itp. )
• materiał pozyskany w trakcie prac nie jest złoŜony w pryzmy i zalega na terenie, więcej niŜ
2 dni.
• pozyskane drewno nie jest pocięte na określone odcinki i nie jest ułoŜone w stosy na bazie
przy ul. Za Torem 2

W momencie wystąpienia któregokolwiek w/w przypadku Wykonawca musi ponownie
wykonać prace, usunąć stwierdzoną nieprawidłowość oraz naprawić zniszczenia.
d)

Wymagany okres gwarancji: w przypadku prac związanych z sadzeniem i przesadzeniem
drzew i krzewów (1 rok).

e)

W niniejszym postępowaniu wykonawca w celu oceny i porównania złoŜonych ofert
zobowiązany jest podać jedną stawkę podatku VAT, która nadaje zamówieniu zasadniczy i
podstawowy charakter. Oferty nieporównywalne będą odrzucone zgodnie z przepisami Prawa
zamówień publicznych. Wykonawca odpowiada za naliczenie właściwej stawki podatku VAT.
W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi w zaleŜności jakie rodzaje prac wykonuje.

f)

Wspólny słownik zamówień (CPV):
77.21.15.00-7 (Usługi pielęgnacji drzew)
77.31.00.00-6 (Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)

2. Termin wykonania zamówienia: planowane rozpoczęcie prac to maj 2016 r. Zakończenie prac
nastąpi 30.04.2017 roku.
(Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących,
terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót itp. JeŜeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany
będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie
moŜe być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w
istotnych postanowieniach umowy).

3. Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca moŜe
złoŜyć ofertę tylko na jedną część.
Część 1 (obszar 1) - Śródmieście
Część 2 (obszar 2) - Krowodrza
Część 3 (obszar 3) - Podgórze
Część 4 (obszar 4) - Nowa Huta
4.

Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeŜeli
zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5.

Informacje o przewidywanych
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp:

zamówieniach

uzupełniających,

o

których

mowa

Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia
podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba
rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel.
6.

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe, jeŜeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7.

Termin związania ofertą:
Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 60 dni (naleŜy w ofercie
potwierdzić termin waŜności oferty). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

8.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy
przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego faksem lub w formie elektronicznej. Zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna (poczta lub oryginał złoŜony w siedzibie zamawiającego), z
zastrzeŜeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami:
Tomasz Wygoda – tel. (012) 341 8591
Jadwiga Chrobak – tel. (012) 341 8592

9.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeŜeli zamawiający
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty o których mowa w art. 38 Pzp
czyli treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, modyfikacje SIWZ, informacje o przedłuŜeniu
terminu składania ofert, kopie odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem
www.zzm.krakow.pl
Zamawiający dopuszcza moŜliwość porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej
(e-mail): sekretariat@zzm.krakow.pl

Część II
Dokumentacja przetargowa
1. W skład dokumentacji niniejszego przetargu, udostępnionej wykonawcom wchodzi
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:

1) formularz oferty
2) istotne postanowienia umowy (odrębne dla zieleni niskiej i wysokiej)
3) oświadczenie wykonawcy (wzór)
4) doświadczenie zawodowe (wzór)
5) standaryzacja zieleni wysokiej
6) rodzaje prac dla zieleni wysokiej (odrębnie dla kaŜdej części)
7) wykaz osób (wzór)
8) wykaz sprzetu (wzór)
9) oświadczenie wykonawcy, Ŝe osoby posiadają uprawnienia (wzór)
10) oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (wzór)
11) wykaz obszarów

- załącznik nr 1
- załącznik nr 2
- załącznik nr 3
- załącznik nr 4
- załącznik nr 5
- załącznik nr 6
- załącznik nr 7
- załącznik nr 8
- załącznik nr 9
- załącznik nr 10
- załącznik nr 11

2. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień,
jednak nie później niŜ: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert (zamówienie unijne)
lub na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zamówienie o wartości mniejszej niŜ
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.) – pod warunkiem, Ŝe
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął do zamawiającego nie
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do
zamawiającego po upływie terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
4. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o którym mowa w pkt. 2.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeŜeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza ją na tej stronie.
6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją takŜe na tej stronie.

7. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Część III
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków

1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, a w szczególności wykaŜą,
Ŝe:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
wykonał lub wykonuje naleŜycie co najmniej 2 usługi (w tym na obiektach
zabytkowych), polegające na pracach pielęgnacyjnych obejmujących m.in. cięcia
pielęgnacyjne w koronach drzew, cięć sanitarnych, wycinkę drzew i krzewów na trenach
zielonych i o łącznej wartości usług nie mniejszej niŜ 400 000,00 zł brutto, w tym jedna
usługa, której czas trwania wynosi nie mniej niŜ 12 miesięcy.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia tj.
− dysponują odpowiednim potencjałem technicznymi - na kaŜdą część:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa
Ciągnik z przyczepą
Kosiarka tarczowa
Listwa do cięcia Ŝywopłotu
Odkurzacz do liści spalinowy
Pilarka spalinowa
Rębarka spalinowa
Wysięgnik uniwersalny
Ładowacz zawieszony chwytakowy ciągnikowy
Frezarka spalinowa samojezdna
Sprzęt fakultatywny (nie obowiązkowy). Kryterium
oceny ofert. Wykonawca wykaŜe dysponowaniem
samochodami, które zapewnią realizację zamówienia z
uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie
poziomu emisji spalin. 1 samochód osobowy o masie
całkowitej (masa własna) do 2,5 tony oraz 2
samochody dostawczo - transportowe uŜywane do
realizacji przedmiotu zamówienia wyposaŜone w silnik
spełniające normy EURO V.

Ilość
2
1
1
1
5
1
1
1
1
3

− dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min. 2 osobami
posiadającymi min. 12 miesięczne doświadczenie w wykonywaniu czynności pilarza,

którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką
zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu
gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia
wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63,
poz. 394 z późn. zm.), 1 osobę - pełniącą nadzór nad wykonywanymi pracami z
wykształceniem kierunkowym (przykładowe: ogrodnicze, leśne rolnicze), min. 3
osoby – pracownicy pomocniczy.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji - maksymalnie 2 funkcje moŜna połączyć.
d)

spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
− posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności w wysokości co najmniej 300.000 zł;

2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszej specyfikacji
nastąpi na podstawie przedłoŜonych w ofercie oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia
– nie spełnia), których wykaz został określony w części IV SIWZ.

Część IV
Wymagane oświadczenia i dokumenty
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania:
a) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 oraz 24 ustawy Pzp – wg zał. 3;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki osobowej prawa handlowego, wykazanie okoliczności nie zalegania z
opłacaniem podatków, moŜe dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem
jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;

g) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonane
naleŜycie – wg załącznika nr 4;
h) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
i) oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
j) wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami;
2.

Ponadto do oferty naleŜy załączyć:
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeŜeli
wymieniona osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze
lub ewidencji działalności gospodarczej;
b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się
o zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych);
c) listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Pzp, albo informację o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej – zał. 10;
d) wypełniony formularz oferty – zał. 1;
e) wypełnione cenami brutto rodzaje prac – zał. nr 6;
f) kserokopię dowodu wniesienia wadium.

3. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę, kaŜdy z wykonawców musi złoŜyć
dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a – f oraz punkcie 2 lit. c. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy. Zamawiający moŜe w ramach odpowiedzialności solidarnej Ŝądać
wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od kaŜdego z osobna.
5. Spółka cywilna, jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
musi być załączone do oferty. Ponadto, kaŜdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest
załączyć dokumenty wymienione w punkcie 1 lit. a – f oraz 2 lit. c.
6. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia
oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty – kopie dokumentów dotyczące tych
innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez ten podmiot, którego dany
dokument dotyczy chyba, Ŝe inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

7.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp,
odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba Ŝe za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 lit. b - f składa odpowiedni dokument
określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.

9.

Dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji muszą być przedstawione
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y)
uprawnioną/upełnomocnioną do reprezentowania.

10. Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w specyfikacji dokumentów spowoduje
wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień
publicznych.

Część V
Informacja o wadium oraz zabezpieczeniu naleŜytego wykonania umowy.
1. Wymagania dotyczące wadium:
1)
Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe
w wysokości po 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na kaŜdą oferowaną część.
Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium moŜe być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pienięŜnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
Nr 109, poz. 1158 ze zm.).
3) Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy przelać na konto depozytowe w Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A. 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445.
4) Za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej przyjmuje się termin uznania rachunku
bankowego zamawiającego.
5) Wadium wnoszone w formie innej niŜ pienięŜna naleŜy złoŜyć w formie oryginału do
oferty.
6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeŜeli wystąpią przesłanki określone w
art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów naleŜących
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,
Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niŜ w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert (art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a ustawy Pzp).

2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy:
Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 10% ceny ofertowej
(dla kaŜdej części). W przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie pienięŜnej naleŜy je wpłacić
na konto depozytowe Zamawiającego w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A nr
rachunku: 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445.
Część VI
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wymagania i zalecenia ogólne.
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniŜszych zasad:
1) KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
2) Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną
czytelność jej treści.
3) Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim pod rygorem niewaŜności.
Ofertę naleŜy złoŜyć w 1 egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie
opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Koperta powinna być
zaadresowana do zamawiającego na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków oraz oznaczona następująco: oferta
przetargowa na wykonanie zadania pn.:
Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów terenach GMK (parki, zieleńce, pasy
drogowe, zieleń osiedlowa, place zabaw ) z podziałem na 4 zadania. Część …
obszar ….. Znak sprawy 8/2016.
4) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w
obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestracyjnego wykonawcy. Wymaga się,
aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby
podpisującej ofertę.
6) Zaleca się aby oferta była zszyta, a strony ponumerowane.
7) Koszty opracowania i złoŜenia oferty ponosi wykonawca.
2. Zmiany i wycofanie oferty
1)
Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiany jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
2)
Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane
w ten sam sposób co oferta. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane
i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest
przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone
napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.
Część VII
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30059 Kraków, sekretariat, nie później niŜ do dnia 04.05.2016 r. do godziny 11:00.
2. Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 04.05.2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.

3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu kaŜdej koperty zostaną podane do wiadomości
zebranych nazwy oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niŜ kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie
zwraca ofertę, która została złoŜona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o
wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie
oraz zwraca ofertę po upływie terminu wniesienia odwołania.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zasady poprawiania omyłek określone zostały
w art. 87 Pzp.
7. W celu wyboru wykonawcy, wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod względem
spełniania wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Część VIII
Opis sposobu obliczenia ceny
1. Na druku oferty (zał. 1 do SIWZ) naleŜy podać cenę brutto obejmującą realizację całego
zamówienia w złotych polskich (PLN), wraz z podaniem stawki podatku VAT dla części
(obszaru), którego dotyczy oferta.
Dodatkowo w ofercie naleŜy podać informację czy realizacja zamówienia będzie się
odbywać przy pomocy osób zatrudnionych na umowie o pracę w związku z kryterium
oceny ofert cz. IX SIWZ.
Ponadto w ofercie naleŜy podać informację o dysponowaniu samochodami wyposaŜonymi
w silniki spełniające Normę Euro V w związku z kryterium oceny ofert cz. IX SIWZ.
2. W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić podatek VAT oraz wszystkie wymagania określone w
niniejszej specyfikacji, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana w ofercie (załącznik nr
1 do niniejszej SIWZ) winna zawierać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz
zysk. W cenie powinny być równieŜ uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne,
ubezpieczenia, opłaty transportowe itp. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie
waŜności oferty.
Ponadto w cenie ofertowej naleŜy uwzględnić koszt wykorzystania i unieszkodliwienia
odpadów komunalnych oraz koszt materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.

Część IX
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Ocena ofert odbędzie się odrębnie dla kaŜdej części zamówienia.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena brutto
- 90%
Wykonawca, który zaproponuje najniŜszą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 90
punktów, natomiast pozostali wykonawcy – odpowiednio mniej punktów, według poniŜszego
wzoru:
cena minimalna
C = ---------------------------------- x 90 pkt
cena badanej oferty
realizacja zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na umowie o pracę - 5%
Wykonawca, który zaproponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów kodeksu pracy następujące osoby: pilarzy (2 pełnych etatów), osoby pomocnicze 3 etaty,
osobę nadzorująca z wykształceniem kierunkowym (np. ogrodnicze, leśne, rolnicze – 1 pełny etat)
– otrzyma 5 punktów.
Wykonawca, który zaproponuje mniejszą liczbę pełnych etatów na ww. stanowiskach otrzyma 0
punktów.
Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę - maksymalnie 2 etaty moŜna połączyć.
kryterium środowiskowe - 5%
Wykonawca wykaŜe dysponowaniem 3 samochodami {jeden osobowy o masie całkowitej <masa
własna> do 2,5 tony oraz dwa samochody dostawczo - transportowe uŜywane do realizacji
przedmiotu zamówienia wyposaŜone w silnik spełniający normy EURO V, które zapewnią
realizację zamówienia z uwzględnieniem aspektów ekologicznych w zakresie poziomu emisji
spalin określonych normą EURO V. Wykonawca który wykaŜe 3 auta z normą co najmniej Euro V
otrzyma 5 pkt, w innych przypadkach tj. z mniejszą liczbą aut otrzyma 0 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w
SIWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach.

Część X
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego określa załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawcy, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze, zobowiązani są do zawarcia
umowy na warunkach określonych w ofercie i istotnych postanowieniach umowy, o których
mowa w pkt 1.
3. Umowy z wybranymi wykonawcami winny być zawarte w siedzibie zamawiającego
w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.
27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faksem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni - jeŜeli zostało przesłane
w inny sposób.
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeŜeli:
- złoŜono tylko jedną ofertę na daną część zamówienia.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest:
a) przedłoŜyć kopię umowy konsorcjum, jeŜeli zamówienie będzie realizowane przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) przedłoŜyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu
z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla
osób/osoby wskazanych w załączniku nr 7 do SIWZ.
c) przedłoŜyć kopię dokumentów potwierdzających warunek posiadanego wykształcenia
dla osób wskazanych jako nadzorujące w załączniku nr 7 do SIWZ.
d) wnieść wymagane zabezpieczanie naleŜytego wykonania umowy;
e) w zakresie określonym w SIWZ przedłoŜyć kopie umów o pracę w przypadku, gdy
Wykonawca w ofercie zobowiązał się realizować przedmiot zamówienia przy pomocy
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Część XI
Informacje dodatkowe
1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli:
1) nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego
wykluczeniu;
2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złoŜono co najmniej dwóch
ofert nie podlegających odrzuceniu;
3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niŜ dwa
wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złoŜona
Ŝadna oferta;
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający
moŜe zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej
przewidzieć;
7) postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
wykonawców, którzy złoŜyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kaŜdym
kryterium oceny ofert i łączną punktacją;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie takŜe
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.
3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą, jeŜeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich PLN.
4. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli zamawiający przewiduje ich zwrot:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŜeniem art. 93
ust. 4 Pzp.
5. Na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób
zawiniony powaŜnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub raŜącego niedbalstwa nie wykonał lub nienaleŜycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych, jeŜeli zamawiający przewidział taką moŜliwość wykluczenia wykonawcy w
ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu
do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy, który udowodni, Ŝe podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i powaŜnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w
przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
Część XII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Prawie zamówień publicznych.
Kraków, dnia 22.03.2016 r.
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