
Namysłów: Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej 

w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie gruntów 

niezabudowanych położonych na terenie Namysłowa

Numer ogłoszenia: 19331 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława 

Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów 

zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych oraz utrzymanie gruntów niezabudowanych 

położonych na terenie Namysłowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego 

Słownika Zamówień: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych - 77310000-6. Usługi 

utrzymania gruntów - 77314000-4. Przedmiotem zamówienia jest: Część 1: bieżące utrzymanie i 

konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych, Część 2: utrzymanie 

gruntów niezabudowanych położonych na terenie Namysłowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o 

udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i 

kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w 

przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał 

się do ich naprawienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.700,00 zł 

(słownie złotych: cztery tysiące siedemset 00/100) dotyczy części 1, 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 

00/100) dotyczy części 2

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże 

wykonanie co najmniej jednej usługi w zakresie utrzymania i konserwacji terenów 

zieleni na kwotę co najmniej 200.000 zł - dotyczy części 1. Do każdej pozycji 

wykazu musi być załączony dowód czy usługi zostały wykonane należycie lub są 

wykonywane należycie. Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do 

wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej jedna usługa, w zakresie utrzymania i 

konserwacji terenów zieleni na kwotę co najmniej 200.000 zł - dotyczy części 1. Do 

przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej 

walucie niż złoty polski Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych 

warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, 

podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 

go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru 

stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, t.j. 

minimum: 5 szt. kos spalinowych, 2 szt. kosiarek spalinowych, 1 kosiarkę rotacyjną, 

2 szt. nożyc spalinowych do żywopłotu, 2 szt. pilarek spalinowych, 1 samochód 

dostawczy o pojemności minimum 3,5 t, 1 ciągnik rolniczy - dotyczy części 1. 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 



posiada odpowiedni sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia, t.j. 

minimum: 5 szt. kos spalinowych, 2 szt. kosiarek spalinowych, 1 kosiarkę rotacyjną, 

2 szt. nożyc spalinowych do żywopłotu, 2 szt. pilarek spalinowych, 1 samochód 

dostawczy o pojemności minimum 3,5 t, 1 ciągnik rolniczy - dotyczy części 2. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące 

wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 

tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z podaniem zakresu 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z 

innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada osobę (koordynatora), która ukończyła odpowiednią szkołę, uczelnię, kurs 

lub posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia 

prac na terenach zieleni, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - 

dotyczy części 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków 

oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty 

występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca 

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru 

stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu 

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał 

się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 



solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;



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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż 

przedstawiony w złożonej ofercie, 3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej 

ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.bip.namyslow.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za 

zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2015 

godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, 

ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.

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

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Bieżące utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i 

Smarchowicach Małych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące utrzymanie i 

konserwacja terenów zieleni miejskiej w Namysłowie i Smarchowicach Małych. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin płatności - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie gruntów niezabudowanych położonych na terenie Namysłowa..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie gruntów 

niezabudowanych położonych na terenie Namysłowa. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.40.00-4.



3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin płatności - 5


