Dz.U./S S31
14/02/2018
67308-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67308-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Rośliny
2018/S 031-067308
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
Kraków
30-059
Polska
Osoba do kontaktów: ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20
Tel.: +48 122010240
E-mail: przetargi@zzm.krakow.pl
Faks: +48 123418487
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzm.krakow.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zzm.krakow.pl/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów, dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy
Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług ich pielęgnacji gwarancyjnej w latach 2018-2019. 4 części
Numer referencyjny: 8/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
03451000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych zakupów,
dostaw i sadzenia roślin na terenach Gminy Miejskiej Kraków w 2018 roku oraz usług ich pielęgnacji
gwarancyjnej w latach 2018-2019, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do czterech części
zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 8/2018.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sukcesywne zakupy, dostawy, przygotowania podłoża i
sadzenia drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw i roślin cebulowych oraz ich pielęgnację, na terenach Gminy
Miejskiej Kraków (dalej GMK), między innymi w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, terenach zieleni
osiedlowej, na placach zabaw, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM), zgodnie z podanymi niżej
oznaczeniami części zamówienia i ich lokalizacji.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 667 143.52 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1 zamówienia - sukcesywne zakupy, dostawy, przygotowania podłoża i sadzenia drzew, krzewów,
pnączy, bylin, traw i roślin cebulowych oraz ich pielęgnację, na terenach dzielnicy Śródmieście GMK, między
innymi w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, terenach zieleni osiedlowej, na placach zabaw.
Szczegółowy zakres sukcesywnych dostaw oraz prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w
załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysach 4 pliki Excel, tj. 1
drzewa, 1 krzewy i pnącza, 1 byliny, trawy i rośliny cebulowe, 1 sadzenie wraz z materiałami pomocniczymi)
oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, tj. Standaryzacji i rysunkach nr 1 – 5 przedstawiających sposób stabilizacji drzew
oraz wzory i sposób mocowania etykiet, jak i we wzorze umowy (pkt 16 SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ,
tj. Instrukcji Obsługi Aplikacji R3 TREES, Specyfikacja R3 TREES, Wytycznych dla firm wykonujących nowe
nasadzenia i wprowadzających dane do Aplikacji R3 TREES.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 644 695.37 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2 zamówienia - sukcesywne zakupy, dostawy, przygotowania podłoża i sadzenia drzew, krzewów,
pnączy, bylin, traw i roślin cebulowych oraz ich pielęgnację, na terenach dzielnicy Krowodrza GMK, między
innymi w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, terenach zieleni osiedlowej, na placach zabaw.
Szczegółowy zakres sukcesywnych dostaw oraz prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w
załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysach 4 pliki Excel, tj. 1
drzewa, 1 krzewy i pnącza, 1 byliny, trawy i rośliny cebulowe, 1 sadzenie wraz z materiałami pomocniczymi)
oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, tj. Standaryzacji i rysunkach nr 1 – 5 przedstawiających sposób stabilizacji drzew
oraz wzory i sposób mocowania etykiet, jak i we wzorze umowy (pkt 16 SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ,
tj. Instrukcji Obsługi Aplikacji R3 TREES, Specyfikacja R3 TREES, Wytycznych dla firm wykonujących nowe
nasadzenia i wprowadzających dane do Aplikacji R3 TREES.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 664 552.78 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 3 zamówienia - sukcesywne zakupy, dostawy, przygotowania podłoża i sadzenia drzew, krzewów,
pnączy, bylin, traw i roślin cebulowych oraz ich pielęgnację, na terenach dzielnicy Podgórze GMK, między
innymi w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, terenach zieleni osiedlowej, na placach zabaw.
Szczegółowy zakres sukcesywnych dostaw oraz prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w
załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysach 4 pliki Excel, tj. 1
drzewa, 1 krzewy i pnącza, 1 byliny, trawy i rośliny cebulowe, 1 sadzenie wraz z materiałami pomocniczymi)
oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, tj. Standaryzacji i rysunkach nr 1 – 5 przedstawiających sposób stabilizacji drzew
oraz wzory i sposób mocowania etykiet, jak i we wzorze umowy (pkt 16 SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ,
tj. Instrukcji Obsługi Aplikacji R3 TREES, Specyfikacja R3 TREES, Wytycznych dla firm wykonujących nowe
nasadzenia i wprowadzających dane do Aplikacji R3 TREES.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 634 464.81 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 4 zamówienia - sukcesywne zakupy, dostawy, przygotowania podłoża i sadzenia drzew, krzewów,
pnączy, bylin, traw i roślin cebulowych oraz ich pielęgnację, na terenach dzielnicy Nowa Huta GMK, między
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innymi w parkach, na zieleńcach, w pasach drogowych, terenach zieleni osiedlowej, na placach zabaw.
Szczegółowy zakres sukcesywnych dostaw oraz prac i wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w
załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysach 4 pliki Excel, tj. 1
drzewa, 1 krzewy i pnącza, 1 byliny, trawy i rośliny cebulowe, 1 sadzenie wraz z materiałami pomocniczymi)
oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, tj. Standaryzacji i rysunkach nr 1 – 5 przedstawiających sposób stabilizacji drzew
oraz wzory i sposób mocowania etykiet, jak i we wzorze umowy (pkt 16 SIWZ) oraz załącznikach do SIWZ,
tj. Instrukcji Obsługi Aplikacji R3 TREES, Specyfikacja R3 TREES, Wytycznych dla firm wykonujących nowe
nasadzenia i wprowadzających dane do Aplikacji R3 TREES.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 723 430.56 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, pozwalające na realizację zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z pkt 16) SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: 27/03/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27 marca 2018r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Zarządu
Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków.
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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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych- Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587706
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2018
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