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Ogłoszenie nr 638400-N-2018 z dnia 2018-10-18 r.

Gmina Miasta Zakopane: Dostawa drzew wraz z usługą ich nasadzenia na terenie Miasta Zakopane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
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
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Nie

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 Miasta Zakopane, krajowy numer identyfikacyjny 65494800000, ul. ul.
T. Kościuszki 13 , 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 20 20 448, , e-mail
przetargi@um.zakopane.pl, , faks 182 020 448.
Adres strony internetowej (URL): www.zakopane.eu
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
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.zakopane.eu w linku Zamówienia publiczne

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 - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro ds.zamówien publicznych pok.8 ,7 Urzad Miasta Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drzew wraz z usługą ich nasadzenia
na terenie Miasta Zakopane
Numer referencyjny: BZP.271.64.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
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: Przedmiotem
zamówienia Zadania 1 jest dostawa wraz z nasadzeniem 51 szt. drzew na terenie miasta Zakopane,
zgodnych pod względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy,
stanowiącej załącznik do specyfikacji, w miejscach wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru
umowy, stanowiącej załącznik do specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą. W ramach

18.10.2018, 15:06

5 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=446d16c...

nasadzeń drzew, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1) wzoru umowy stanowiącej załącznik do specyfikacji,
Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy dwukrotnie większej
niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa, 2) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego
drzewa do głębokości 1 m (dotyczy drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy przy ul. Harenda i na
terenie Parku Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej), 3) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie
sadzonego drzewa do głębokości 0,5 m (dotyczy pozostałych drzew), 4) wykonania drenażu wokół
sadzonych drzew poprzez wykopanie rowków zbierających nadmiar wody z powierzchni utwardzonej, o
średnicy ok. 0,3 m do głębokości podłoża przepuszczalnego (ok. 1m) oraz wypełnienia ich żwirem
zmieszanym z piaskiem gruboziarnistym (dotyczy 4 szt. drzew z gatunku buk pospolity ‘Dawyck’ w
Parku Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej), 5) uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do
miąższości 5-10cm, w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu korony
sadzonego drzewa, 6) obfitego podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich parametrom, 7)
zabezpieczenia drzew przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność poprzez: a)
zakotwienie drzew przy użyciu 3 płaskich stalowych kotew mocujących i taśm pętlowych zakładanych na
koronę drzewa oraz naciągów z liny stalowej (dotyczy 16 szt. drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy
przy ul. Harenda), b) palikowanie drzew tj.: wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych
toczonych o średnicy co najmniej 6 cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry
poniżej korony sadzonego drzewa oraz na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji
elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy pozostałych drzew), c) założenia zabezpieczeń z
siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm
mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych żerdzi drewnianych, 8) wykonania
zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po posadzeniu (nie dotyczy drzewa iglastego).
Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na żywotność
posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń. UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość
udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca
który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30
pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
Zadanie 2 Przedmiotem zamówienia zadania 2 jest dostawa wraz z nasadzeniem 4 szt. drzew na obszarze
Równi Krupowej w Zakopanem wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego, zgodnych pod
względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej
załącznik do specyfikacji, w miejscach wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru umowy,
stanowiącej załącznik do specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą. W ramach nasadzeń drzew,
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o których mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1) wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji,
Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy dwukrotnie większej
niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa, 2) przygotowania miejsc pod nasadzane drzewa na terenie
Równi Krupowej Górnej poprzez wybranie kamieni i zabezpieczenia ich podczas trwania prac oraz
ponownym ułożeniu kamieni w obrębie zabytkowej kępy po posadzeniu drzewa, 3) wymiany podłoża na
ziemię urodzajną w obrębie sadzonego drzewa do głębokości 1 m, 4) uformowania misy o średnicy 0,8m
oraz ściółkowania do miąższości 5-10cm, w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie
rzutu korony sadzonego drzewa, 5) obfitego podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich
parametrom, 6) zabezpieczenia drzew przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność
poprzez: a) palikowanie drzew tj.: wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych
o średnicy co najmniej 6 cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej
korony sadzonego drzewa oraz na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji
elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy pozostałych drzew), b) założenia zabezpieczeń z
siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm
mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych żerdzi drewnianych, 7) wykonania
zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po posadzeniu. Zamawiający wymaga aby
wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz
trwałość ich zabezpieczeń. UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi
kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy
okres gwarancji ale nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30 pkt. natomiast wykonawca który
zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.

II.5) Główny kod CPV: 03452000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77310000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
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(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: Nie
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:
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
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

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 stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy : Składając
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ofertę na Zadanie 1 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
wykonali co najmniej 1 dostawę drzew obejmującą ich nasadzenie o wartości co najmniej 10.000,00 zł
brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbioru z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie. Potencjał kadrowy- Wykonawca musi
wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: • Min. 1 osobą posiadającą co najmniej 3 letnie
doświadczenie w urządzaniu terenów zielonych • Min. 1 osoba, posiadającą ukończony kurs z zakresu
leczenia, pielęgnacji i ochrony drzew • Min 1 osobą posiadającą ukończone szkolenie z zakresu
kierowania ruchem drogowym dla osób wykonujących roboty przy drodze Składając ofertę na Zadanie
2 - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej
1 zadanie o wartości brutto co najmniej 5.000,00 zł obejmujące dostawę drzew wraz z ich nasadzeniem
na terenie wpisanym do rejestru zabytków , z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i
odbioru z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy i związane z nimi usługi zostały
wykonane należycie Potencjał kadrowy: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował: - min. 1 osobą, posiadająca kwalifikacje przy kierowaniu pracami konserwatorskim na
zieleni zabytkowej Pracami konserwatorskimi lub pracami restauratorskimi polegającymi na
zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni zabytkowej mogą kierować osoby które posiadają tytuł zawodowy magistra
uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyły po
ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i
pielęgnacji tego rodzaju zabytków. - min. 1 osobą, posiadającą kwalifikacje przy wykonywaniu prac
konserwatorskich na zieleni zabytkowej Prace o charakterze technicznym w zakresie prac
konserwatorskich, restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub
konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej mogą być
prowadzone przez osoby które posiadają średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo
odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków.
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
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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 WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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;
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:
1)wykaz dostaw lub usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych ,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości ,przedmiotu dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane wraz z załączeniem
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dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do siwz. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie
wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2)wykaz osób jakim dysponuje lub będzie
dysponował wykonawca do realizacji u zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi
osobami- wykaz osób stanowi załącznik nr 6 do siwz.
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)
1)Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3
do siwz 2)Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie: a)w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z
właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 3).Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach
którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia ( wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby
dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego ( dokument ma być złożony w
oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o
zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę
z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy
wykonywaniu zamówienia. 4). Do oferty należy załączyć ; - w przypadku składania oferty na Zadanie
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1 - Wypełniony załącznik nr 3 „Składniki cenotwórcze” do wzoru umowy Zadania 1 stanowiącej
załącznik do niniejszej specyfikacji. - w przypadku składania oferty na Zadanie 2 - Wypełniony
załącznik nr 3„Składniki cenotwórcze” do wzoru umowy Zadania 2 stanowiącej załącznik do niniejszej
specyfikacji. UWAGA!!! Zamawiający informuje, że brak załączenia do oferty załącznika „składniki
cenotwórcze „ spowoduje ze oferta wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz.

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
Każdy wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przetargowe w wysokości: Dla Zadania 1 - 2
000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) Dla Zadania 2- zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: -pieniądzu; - poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach
ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz.110) ). Wadium przetargowe w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto
Urzędu Miasta Zakopane w PEKAO S.A. w Zakopanem nr: 85124047481111000048718666 z
zaznaczeniem ,że dotyczy przetargu BZP.271.64.2018-Zadania 1 Wadium ma znajdować się na koncie
zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 26 października 2018 r. do godz. 12°° Wadium
wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w postaci oryginału, najpóźniej w terminie składania
ofert tj.26 października 2018 r. do godz. 12°° w Biurze ds. zamówień publicznych pok. nr 8 (parter).

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

18.10.2018, 15:06

12 z 21

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=446d16c...

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:

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
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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 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:
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Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto za calośc dostaw i usług

60,00

Okres gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń 30,00
Termin płatności

10,00

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 nagrody:
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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:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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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:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art.
144 ustawy Pzp. W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
następujących okolicznościach i warunkach: a) wstrzymania przez zamawiającego realizacji przedmiotu
umowy danego zadania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego( nie dłużej niż dwukrotność dni
wstrzymania usług) b) przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia w trakcie świadczenia
usług danego zadania długotrwałych ciągłych ( co najmniej 3 dniowych) niekorzystnych warunków
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe zgodne ze sztuką ogrodnicza wykonanie zamówienia(
nie dłużej niż dwukrotność dni wstrzymania usług) c) na umotywowany pisemny wniosek wykonawcy
dotyczący zmiany podwykonawcy w stosunku do wykazanego w ofercie, d) w przypadku zmiany
przepisów prawa które będą miały bezpośredni wpływ na prawidłowa realizację usług objętych
przedmiotem zamówienia. e) zmiany umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń określanych jako siła
wyższa tj. wszelkie wydarzenia istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które maja wpływ na
realizacje usług objętych umową znajdujące się poza realną kontrolą stron umowy i których nie można
było przewidzieć lub ,które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez
zamawiającego lub wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie
to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, epidemie,
strajki generalne lub branżowe -trwające co najmniej 3 dni Zmiany wysokości wynagrodzenia w
przypadkach zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ze zmianie ulegnie cena brutto,,
cena netto pozostanie bez zmian.
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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: 2018-10-26, godzina: 12:00,
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
> Język 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wraz z nasadzeniem 51 szt. drzew na terenie miasta Zakopane
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:Przedmiotem
zamówienia Zadania 1 jest dostawa wraz z nasadzeniem 51 szt. drzew na terenie miasta Zakopane, zgodnych
pod względem gatunku, odmiany oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej
załącznik do niniejszej specyfikacji, w miejscach wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru
umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą. W ramach
nasadzeń drzew, o których mowa w ust. 1 pkt 1 (§ 1) wzoru umowy stanowiącej załącznik do niniejszej
specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy
dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa sadzonego drzewa, 2) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w
obrębie sadzonego drzewa do głębokości 1 m (dotyczy drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy przy ul.
Harenda i na terenie Parku Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej), 3) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w
obrębie sadzonego drzewa do głębokości 0,5 m (dotyczy pozostałych drzew), 4) wykonania drenażu wokół
sadzonych drzew poprzez wykopanie rowków zbierających nadmiar wody z powierzchni utwardzonej, o
średnicy ok. 0,3 m do głębokości podłoża przepuszczalnego (ok. 1m) oraz wypełnienia ich żwirem
zmieszanym z piaskiem gruboziarnistym (dotyczy 4 szt. drzew z gatunku buk pospolity ‘Dawyck’ w Parku
Miejskim przy ul. Grunwaldzkiej), 5) uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do miąższości
5-10cm, w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu korony sadzonego drzewa, 6)
obfitego podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich parametrom, 7) zabezpieczenia drzew
przed urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność poprzez: a) zakotwienie drzew przy użyciu
3 płaskich stalowych kotew mocujących i taśm pętlowych zakładanych na koronę drzewa oraz naciągów z
liny stalowej (dotyczy 16 szt. drzew sadzonych na skwerze im. F. Pawlicy przy ul. Harenda), b) palikowanie
drzew tj.: wykonanie konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych o średnicy co najmniej 6
cm, wierconych do gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej korony sadzonego drzewa oraz
na ½ wysokości oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura
(dotyczy pozostałych drzew), c) założenia zabezpieczeń z siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys.
50cm o rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek
poprzecznych żerdzi drewnianych, 8) wykonania zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po
posadzeniu (nie dotyczy drzewa iglastego). Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36
miesięcznej gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń. UWAGA!!!
Zamawiający informuje ,że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej
o wadze 30 %. Wykonawca który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 72 miesięcy
otrzyma maksymalnie 30 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36
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miesięcy) otrzyma 0 pkt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03452000-3, 77310000-6

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto za całośc dostaw i usług

60,00

Okres gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń 30,00
Termin płatności

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Dostawa wraz z nasadzeniem 4 szt. drzew na obszarze Równi Krupowej w Zakopanem
wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego

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:Przedmiotem
zamówienia zadania 2 jest dostawa wraz z nasadzeniem 4 szt. drzew na obszarze Równi Krupowej w
Zakopanem wpisanym do rejestru zabytków woj. małopolskiego, zgodnych pod względem gatunku, odmiany
oraz parametrów z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, w
miejscach wskazanych na załączniku mapowym nr 2 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej
specyfikacji, w sposób zgodny ze sztuką ogrodniczą. W ramach nasadzeń drzew, o których mowa w ust. 1
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pkt 1 (§ 1) wzoru umowy, stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania dołów do sadzenia drzew o średnicy dwukrotnie większej niż bryła korzeniowa sadzonego
drzewa, 2) przygotowania miejsc pod nasadzane drzewa na terenie Równi Krupowej Górnej poprzez
wybranie kamieni i zabezpieczenia ich podczas trwania prac oraz ponownym ułożeniu kamieni w obrębie
zabytkowej kępy po posadzeniu drzewa, 3) wymiany podłoża na ziemię urodzajną w obrębie sadzonego
drzewa do głębokości 1 m, 4) uformowania misy o średnicy 0,8m oraz ściółkowania do miąższości 5-10cm,
w oparciu o korę sosnową drobną o frakcji 10-30mm, w obrębie rzutu korony sadzonego drzewa, 5) obfitego
podlania posadzonych drzew w ilości odpowiadającej ich parametrom, 6) zabezpieczenia drzew przed
urazami mechanicznymi w sposób zapewniający stabilność poprzez: a) palikowanie drzew tj.: wykonanie
konstrukcji z czterech sztuk żerdzi drewnianych toczonych o średnicy co najmniej 6 cm, wierconych do
gruntu na głębokość min. 50 cm, spiętych u góry poniżej korony sadzonego drzewa oraz na ½ wysokości
oraz mocowanie pnia do niniejszej konstrukcji elastycznym wiązaniem z taśmy lub sznura (dotyczy
pozostałych drzew), b) założenia zabezpieczeń z siatki ocynkowanej w kolorze ciemnej zieleni wys. 50cm o
rozstawie oczek max. 1,5 cm x 1,5 cm mocowanej do w/w konstrukcji za pomocą połówek poprzecznych
żerdzi drewnianych, 7) wykonania zgodnie ze sztuką ogrodniczą pielęgnacji koron drzew po posadzeniu.
Zamawiający wymaga aby wykonawca udzielił co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na żywotność
posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń. UWAGA!!! Zamawiający informuje ,że długość
udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 30 %. Wykonawca który
zaproponuje najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 72 miesięcy otrzyma maksymalnie 30 pkt.
natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany okres gwarancji ( 36 miesięcy) otrzyma 0 pkt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03452000-3, 77310000-6

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

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena brutto za całośc dostaw i usług

60,00

Okres gwarancji na żywotność posadzonych drzew oraz trwałość ich zabezpieczeń 30,00
Termin płatności

10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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