
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.krapkowice.pl 

 

Krapkowice: Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice w 

latach 2013-2014 

Numer ogłoszenia: 53800 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie terenów zielonych 

na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2013-2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmuje: 1. Koszenie traw z wywozem i utylizacją - 170 399 m2. 2. Cięcie 

żywopłotów - 17 360 m2 . 3. Pielenie - 780 m2 . 4. Grabienie liści - 67 643 m2 . 5. Sadzenie 

kwiatów i nawożenie - 4 300 szt. 6. Podlewanie kwiatów i drzew.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.41.00-5, 77.34.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 22. 

http://www.bip.krapkowice.pl/


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 

000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może 

być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : a/ pieniądzu, b/ poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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 (tekst jednolity Dz.U z 2007r., Nr 42, poz. 275). 4. Wadium 

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 

0004 2001 0000 7777 0002 z dopiskiem -wadium - postępowanie przetargowe : Utrzymanie 

terenów zielonych na terenie miasta i gminy Krapkowice w latach 2013-2014- 5. Wadium 

wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w 

Wydziale Finansowo- Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 

parter, pokój nr 14. 6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelewu należy 

dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed 

upływem terminu Składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym 

terminie zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana 

traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych 

w art. 46 ust 4a i 5 ustawy. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien należycie wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługę polegającą na pielęgnacji 

terenów zielonych o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000zł. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca winien dysponować dla przynajmniej jednym specjalistycznym 

pojazdem o szczelnie zamkniętych przestrzeniach ładunkowych 

przystosowanym do transportu odpadów innych niż niebezpieczne, 

przynajmniej dwoma kosiarkami mechanicznymi do koszenia trawy i 

przynajmniej dwoma nożycami mechanicznymi do pielęgnacji żywopłotów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niż 90 000 zł. lub polegać na zasobach finansowych 

innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 

wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 



którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 



dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 7 do SIWZ. 2. Formularze cenowe nr 1 do nr 6, 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Stawka r-g z narzutami dla prac nie ujętych w SIWZ a mogących wystąpić podczs 

prac przy utrzymaniu zieleni - 5 

 3 - Praca samochodu lub ciągnika z przyczepą do prac nie ujętych w SIWZ a 

mogących wystąpić podczas prac przy utrzymaniu zieleni - 5 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: 1. 

zmiany częstotliwości koszenia trawników, pielenia rabat i ścinania żywopłotów oraz 

natężenia podlewania nasadzeń - wg. rzeczywistych potrzeb Zamawiającego; 2. zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT, który będzie naliczany w aktualnie obowiązującej 

wysokości, od wartości netto wyliczonej z ceny brutto podanej w Formularzach cenowych, 

stanowiących załączniki do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja17, 47-303 Krapkowice.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3-

go Maja 21, na parterze, pokój nr 16C,. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy 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 

 
 


