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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 209 000 EURO 
NR ZADANIA NR ZBP.271.1.2.2016 

 
I. Zamawiaj ący: 

Gmina Piława Górna  
W imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej 
ul. Piastowska 69 
58-240 Piława Górna  
nr telefonu: (74) 832-49-10 
nr faks: (74) 837-13-86 
strona internetowa: www.pilawagorna.pl  
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl 
Pracownicy uprawnieni do kontaktów:  
Danuta Goł ębiowska – Przedmiot zamówienia 
Piotr Bahyrycz – SIWZ  

II. Określenie trybu zamówienia 
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro  na wykonanie zadania pn: 

„Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Piła wa Górna” 
w okresie od 01 kwietnia 2016 r.  do  31 marca 2019 r. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszcz ona jest SIWZ  
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N 
SIWZ można także odebrać w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej.  
Koszt pobrania dokumentacji przetargowej w siedzibie Zamawiającego wynosi  20,00 zł+23% VAT 

IV. Określenie przedmiotu zamówienia 
Wspólny słownik zamówień: 
CPV:   

77.31.00.00 – 6  Usługi sadzenia ro ślin i utrzymania terenów zielonych. 
1. Przedmiot  zamówienia obejmuje świadczenie  usług związanych z utrzymaniem terenów 

zielonych poprzez:  
1) koszenie traw z odsłanianiem obrzeży trawnikowych (wysokość traw nie powinna 

przekraczać 7cm), uzupełnianie ubytków, nawożenie, likwidacja zachwaszczenia 
trawnikowego,  

2) utrzymywanie alejek na terenach zieleni miejskiej (wykonywanie oprysków herbicydowych 
alejek), 

3) dokonywanie na koszt Wykonawcy nowych nasadzeń kwiatów na klombach i w gazonach 
oraz uzupełnianie nasadzeń zniszczonych lub skradzionych, 

4) nasadzanie na koszt Wykonawcy drzew i krzewów żywopłotowych i ozdobnych oraz 
uzupełnianie nasadzeń zniszczonych, 

5) przycinanie żywopłotów, 
6) konserwację (malowanie) i naprawę: ławek i koszy parkowych ustawionych na terenach 

zieleni miejskiej,  
7) montaż nowych ławek i koszy na terenach zieleni miejskiej przekazanych przez 

Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego,   
8) opróżnianie koszy (około 60 szt.) ustawionych na terenach zieleni miejskiej,  
9) konserwacje i naprawy urządzeń zabawowych, wymianę i uzupełnianie piasku                                    

w piaskownicach na placach zabaw,  
10) koszenie trawy  w miejscach uwzględnionych w wykazie terenów gminnych objętych 

koszeniem, będących  załącznikiem nr 4, 
11) bieżącą obsługę  i konserwację fontanny, w okresie od 01 maja do 15 października,  

zlokalizowanej  na  Placu  Piastów  Śląskich  w  Piławie Górnej, 
12) dostarczenie 4 szt. choinek o wys. minimum 7m oraz 16 kompletów światełek LED                              

z małymi żarówkami 100 szt./kpl i dodatkowym gniazdem na koszt Wykonawcy                           
i ustawienie choinek w okresach Świąt Bożego Narodzenia, w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego, 

13) usuwanie z terenów zieleni miejskiej zwłok bezdomnych zwierząt oraz przekazywanie ich do 
utylizacji. Usuwanie martwych zwierząt winno następować niezwłocznie po wystąpieniu 
takiego faktu, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

V. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.  
VI. Termin wykonania zamówienia:   

od 01.04.2016r.  do 31.03.2019r. 
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VII. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie UZP pod nr 23250-2016 w dniu 03.02.2016r na 
stronie BIP Urzędu http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N  i tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu  w dniu 03.02.2016r 29.01.2016r 28.01.2014 

VIII.  Warunki udziału w post ępowaniu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 spełniają 

warunki, dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu składając oświadczenie o posiadaniu 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał/wykonuje  minimum 2 usługi zbieżne z przedmiotem zamówienia, o łącznej 
wartości nie niższej 70 000 zł brutto z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania lub wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp. 
Potencjał techniczny. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli będzie 
dysponował, minimum, następującym sprzętem: 

a) kosiarka spalinowa – 2szt.; 
b) kosiarka spalinowa samobieżna do koszenia dużych powierzchni – 1 szt.; 
c) kosa spalinowa – 2 szt.; 
d) nożyce do żywopłotu spalinowe – 2 szt.; 
e) piła mechaniczna spalinowa – 1 szt.; 
f) dmuchawa spalinowa lub odkurzacz spalinowy do liści – 1 szt.; 

g) pojazd umożliwiający wywóz zebranych odpadów – 1 szt.  
Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu składając oświadczenie o 
dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu składając: 

a) opłaconą polisę a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

b)Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. 

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.1 Ustawy Pzp. 

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.2 Ustawy Pzp. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej 
spełnia/nie spełnia  na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy. 
IX. Informacj ę na temat wadium: Zamawiający w  niniejszym postępowaniu nie będzie żądał 

wadium. 
X. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie 
1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według 

niezmiennych przez czas postępowania kryteriów oceny.  
2. Kryteriami oceny ofert są: 
Kryterium 1. Cena brutto 

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych 
zasadach:  
Oferta Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączna cenę brutto za wykonanie 
usługi otrzyma największą ilość punktów – 95.  
Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według 
poniższego wzoru: 

pkt
C

C
K

bo

n
C 95×=  
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Gdzie: 
KC  – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto 
Cbo – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie  
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium 2. Termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy  
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych 
zasadach:  
Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy termin zapłaty wynagrodzenia  
otrzyma największą ilość punktów – 5.  
1. Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według 

poniższego wzoru: 

pkt
T

T
K

n

bo
T 5×=  

Gdzie: 
KT – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
Tbo – termin zaoferowany w badanej ofercie  
Tn – najdłuższy zaoferowany termin 
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

Uwaga.  
Minimalny termin zapłaty wynagrodzenia to 21 dni, z a który zostanie przyznane 0 pkt. 
Maksymalny termin zapłaty wynagrodzenia to 30 dni. 
Jeżeli Wykonawca poda termin wynagrodzenia krótszy ni ż 21 dni lub dłu ższy ni ż 30 dni, 
otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie przyj ęty termin zapłaty wynagrodzenia 21 dni.   
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego terminu zapłaty wynagrodzenia otrzyma 0 
pkt, a w umowie zostanie przyj ęty termin 21 dni. 
O wyborze oferty decyduje najwi ększa ilo ść uzyskanych punktów. 
 

XI. Miejsce i termin składania ofert 
Oferty należy składać  w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 I p. lub przesłać pocztą na adres 
Zamawiającego (Gmina Piława Górna ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna), nie później niż do 
dnia  12.02.2016 roku do godz.  1000 

XII. Termin zwi ązania ofert ą. 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XIII.  Zamawiaj ący nie zamierza zawrze ć umowy ramowej. 
XIV. Zamawiaj ący nie zamierza ustanowi ć dynamicznego systemu zakupów.  
XV. Zamawiaj ący nie zamierza zastosowa ć do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji 

elektronicznej.   
XVI. Nie przewiduje si ę udzielenia zamówie ń uzupełniaj ących . 
XVII. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzy ć okre ślon ą część prac podwykonawcom 

zobowi ązany jest wskaza ć w ofercie przewidywany zakres tych prac – zał ącznik nr 7 do 
SIWZ.  

Zatwierdzam: 
Burmistrz Piławy Górnej 
(-) Zuzanna Bielawska  


