Ogłoszenie nr 541043-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

Centrum Nauki Kopernik: Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie Centrum Nauki
Kopernik
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Zamieszczanie obowiązkowe

Zamówienia publicznego

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

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:

Centrum Nauki Kopernik, krajowy numer identyfikacyjny
14060331300000, ul. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 , 00390 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 596 41 11, e-mail przetargi@kopernik.org.pl, faks 22
596 41 13.
Adres strony internetowej (URL): www.kopernik.org.pl; www.bip.kopernik.org.pl
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: Inny (proszę określić):
Instytucja Kultury wpisana do RIK
I. 1) NAZWA I ADRES:

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.kopernik.org.pl; www.bip.kopernik.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

Tak
www.kopernik.org.pl; www.bip.kopernik.org.pl

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:
pisemnie, zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozdział VII SIWZ. Składanie ofert odbywa

sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe, osobiscie, za posrednictwem posłanca
Adres:
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 00-390 ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
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: Świadczenie usług pielęgnacji
zieleni na terenie Centrum Nauki Kopernik

Numer referencyjny: PZP/ZP/11/2018/CNK/AMI
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
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:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz

Zamawiającego usługi pielęgnacji zieleni obejmującą w swoim zakresie m.in: 1) podlewanie
terenów nieobjętych automatycznym systemem nawadniania (podlewanie terenów zielonych, z
wykluczeniem ogrodu na dachu, powinno odbywać się po zamknięciu budynku CNK dla
zwiedzających i powinno zostać zakończone do godziny 08:00. Zamawiający może odstąpić od
tej zasady w uzasadnionych przypadkach); 2) nawożenie trawników; 3) aeracja trawników; 4)
nawożenie krzewów; 5) nawożenie drzew; 6) nawożenie bylin i roślin okrywowych; 7)
nawożenie donic w winobluszczem; 8) nawożenie donic z iglakami (wydzielające przejście do
Planetarium); 9) cięcie drzew i roślin; 10) cięcie roślin uszkodzonych mechanicznie; 11)
pielenie; 12) pielenie i usuwanie chwastów z chodników i ciągów komunikacyjnych wokół
budynku; 13) czyszczenie roślin okrywowych i bylin; 14) koszenie trawników; 15)
wykonywanie dosiewek w trawnikach; 16) uzupełnianie kory; 17) usuwanie chwastów ; 18)
uruchamianie i zamykanie automatycznego systemu nawadniania; 19) sterowanie
automatycznym systemem nawadniania (zwiększanie/zmniejszanie czasu pracy
poszczególnych stref w stosunku do warunków atmosferycznych); 20) stałą kontrolę
poprawności ustawień oraz w razie potrzeby regulację zraszaczy w celu zapewnienia
prawidłowego nawadniania trawników; 21) zabezpieczanie (zakrywanie) przewodów instalacji
linii kroplujących oraz przewodów systemu nawadniającego; 22) pielęgnacja roślin
doniczkowych w pomieszczeniach biurowych; 23) przesadzanie roślin w donice
Zamawiającego; 24) Przesadzanie roślin na terenie zewnętrznym (w tym dachu) w
porozumieniu z Zamawiającym 25) pielęgnacja oczka wodnego w kraterze; 26)
przechowywanie zimowe roślin z oczka wodnego w kraterze; 27) pielęgnacja roślin w
kraterach; 28) grabienie liści; 29) dosadzanie roślin; 30) usuwanie skutków po wichurach 31)
montaż (w razie wystąpienia potrzeby) odciągów stabilizujących drzewa 32) zabezpieczanie
zimowe roślin; 33) prowadzenie zabiegów fitosanitarnych; 34) wywóz odpadów organicznych
powstałych w trakcie wykonywania prac; 35) wykonanie raz w roku inwentaryzacji roślin,

drzew i krzewów znajdujących się w Budynku, Biurze Zamawiającego, na terenie
przynależnym do Budynku i dachu. Wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji będzie
oficjalny protokół przekazany w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Termin inwentaryzacji
ustalony zostanie z Zamawiającym. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje całość posiadanej
przez Zamawiającego roślinności tj. zieleń zewnętrzną łącznie z donicami, krzewami i
pnączami, rośliny w kraterze oraz rośliny doniczkowe w biurach Zamawiającego. 1.3. Ponadto
opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis przedmiotu
zamówienia oraz Załączniki od 11- 16 do SIWZ 2. Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 10
do SIWZ jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki
udzielenia zamówienia i element opisu przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV:

77310000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77300000-3
77314100-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia) :

Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(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:

Tak

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:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy

Pzp do 50% zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu podobnych usług
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
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: 24

lub

dniach:

lub

data rozpoczęcia:

lub

zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy przez

okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy. Prace zewnętrzne prowadzone będą osiem
miesięcy w roku (marzec – październik – szczegółowy termin zostanie uzgodniony z
Zamawiającym), prace w Budynku i Biurze Zamawiającego prowadzone będą 12 miesięcy w
roku.

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 szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną równowartość co
najmniej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku ustalenia limitu
sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie, suma ta nie może być niższa 500 000,00 PLN
(słownie: pięćset tysięcy złotych,00/100) UWAGA! W przypadku składania Oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy
warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub
zawodową: A. W zakresie posiadania doświadczenia: Zamawiający uzna spełnienie
przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co
najmniej 3 (słownie: trzy) usługi pielęgnacji zieleni na terenie o powierzchni nie mniejszej
niż 17 000 m²(słownie: siedemnaście tysięcy), a wartość każdej wykonanej/wykonywanej
usługi jest nie mniejsza niż 70 000,00 złotych brutto* (słownie brutto złotych:
siedemdziesiąt tysięcy, 00/100) w tym: - minimum 1 (jedna) usługa pielęgnacji zieleni
objęta automatycznym systemem nawadniania, obejmującym powierzchnię minimum
8000m² wraz z jego konserwacją. Na potwierdzenie należy złożyć dowody, że w/w usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. * Usługi zrealizowane w ramach
świadczenia ciągłego, powinny spełniać opisany przez Zamawiającego warunek i wynosić
minimum 70 000,00 złotych brutto każda. W przypadku wskazywania w Wykazie Usług,
zamówień nadal wykonywanych (niezakończonych, będących nadal w trakcie realizacji),
należy podać wartość usług faktycznie zrealizowanych już w ramach danego świadczenia.
W przypadku usług ciągłych, ich należyte wykonanie oceniane będzie pod względem
wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej
części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku. Zgodnie z
wyrokiem Głównej Komisji Orzekającej, z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. nr
BDF1/4900/98/104/RN-29/11/3056: „W przypadku usług ciągłych lub okresowych ich
należyte wykonanie oceniane będzie pod względem wyłącznie zrealizowanej części umowy
i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres
do ustanowionego w SIWZ warunku. Oznacza to, że nie wystarczy powołać się na
doświadczenie nabyte w wyniku realizacji, której łączna wartość opiewa na kwotę
wskazaną w SIWZ, jeżeli została ona zrealizowana w niewielkim stopniu. Konieczne jest
wykazanie, że jej realizacja nastąpiła w zakresie wymaganym przez Zamawiającego”. **W
przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote
polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w
Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia niniejszego

postępowania, Uwaga! - W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać
co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie tzn. co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać się co najmniej 3
usługami wskazanymi powyżej. B. W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym: osoby zdolne do wykonania zamówienia: Zamawiający uzna spełnienie
przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do
wykonywania przedmiotu zamówienia osoby posiadające kwalifikacje zawodowe tj.: a) co
najmniej dwie osoby – posiadające pięcioletnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji
zieleni, w tym co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia inspektora nadzoru
terenów zieleni. Uwaga! - Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca powinien
wykazać, iż dysponuje personelem w liczbie wskazanej przez Zamawiającego i zapewnić
przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób personelu zapewniającą
terminowe wykonanie zamówienia, w tym osoby mogące zastąpić personel w przypadku
absencji pracowniczej. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę ww.
warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu personelu w zakresie kwalifikacji osób
oraz liczby osób w nim wskazanych, w szczególności co do zgodności z wymienionymi w
powyższym warunku. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
przeprowadzona na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców. Z treści
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. - W
przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
Zamówienia (konsorcjum), dysponowaniem odpowiednim potencjałem muszą wykazać się
łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. C. W zakresie dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym: Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże, że będzie dysponował i przeznaczy do wykonania zamówienia co
najmniej: a) kosiarkę ciągnikową – min 1 szt b) kosiarkę spalinową samojezdną – min. 3
szt. c) kosę spalinową - min. 3 szt. d) odkurzacz spalinowy – min. 1 szt e) aerator – min. 2
szt. f) wężami ogrodowymi – min. 200 mb Uwaga! - Zamawiający określił minimalne
wymagane ilości niezbędnego sprzętu. Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez
Wykonawcę ww. warunku poprzez szczegółową weryfikację wykazu potencjału
technicznego w zakresie ilościowym sprzętu i urządzeń w nim wskazanych, w

szczególności co do zgodności z wymienionym w powyższym warunku. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie dokumentów
złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki - W przypadku składania Oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum),
dysponowaniem odpowiednim potencjałem muszą wykazać się łącznie Wykonawcy
występujący wspólnie.
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
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 właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (dokument
ten wymagany w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust. 5
pkt. 1 Ustawy Pzp

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:

- Zgodnego z Załącznikiem nr 6 do SIWZ Wykazu usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; W przypadku usług ciągłych, ich należyte wykonanie oceniane będzie pod
względem wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie

zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku.
Zgodnie z wyrokiem Głównej Komisji Orzekającej z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. nr
BDF1/4900/98/104/RN-29/11/3056: „W przypadku usług ciągłych lub okresowych ich
należyte wykonanie oceniane będzie pod względem wyłącznie zrealizowanej części umowy
i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres
do ustanowionego w SIWZ warunku. Oznacza to, że nie wystarczy powołać się na
doświadczenie nabyte w wyniku realizacji, której łączna wartość opiewa na kwotę
wskazaną w SIWZ, jeżeli została ona zrealizowana w niewielkim stopniu. Konieczne jest
wykazanie, że jej realizacja nastąpiła w zakresie wymaganym przez Zamawiającego”. W
przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote
polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w
Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu
w BZP. - Zgodnego z Załącznikiem nr 7 do SIWZ Wykazu Osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług lub kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. - Zgodnego z Załącznikiem nr 8 do
SIWZ Wykazu Narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku. Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą
gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.
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)

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
1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6
500,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset złotych i 00/100). 2. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : - pieniądzu, - poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
zastrzeżeniem, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach
bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych 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).
Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrywania. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego: SWIFT: ALBPPLPW , IBAN: PL 71 2490 0005 0000
4600 4363 5859 z dopiskiem Wadium - na „Świadczenie usług pielęgnacji zieleni na terenie
Centrum Nauki Kopernik” Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia
wadium w formie pieniądza. W przypadku wnoszenia w innej dopuszczalnej formie należy
załączyć oryginał . 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie
przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Zamawiający dokonuje zwrotu
wadium niezwłocznie, gdy zaistnieje jedna z następujących okoliczności (art. 46 p.z.p.): a)
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzeżeniem art. 4a, b) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie
należytego wykonania tej umowy; c) na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.. 7. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 Ustawy

Pzp (rozdział X ust. 6 pkt. a) SIWZ), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy
Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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 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
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,

Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena
60,00
Termin płatności 40,00

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:

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:
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:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w
ofercie. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu wad i
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szczegółowe wymagania w tym
zakresie określa Rozdział XIX SIWZ
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza istotne zmiany treści umowy w
stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian
został wskazany w Projekcie Umowy – załącznik nr 10 do SIWZ Oraz zgodnie z dyspozycją
art. 144 ust. 1 pkt.2, pkt. 3, pkt.4, pkt.6 Ustawy Pzp.
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

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: 2018-04-13, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> 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

