OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
Bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej
w Namysłowie i Smarchowicach Małych
(kod CPV: 77310000 – 6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
Rodzaj zamówienia: usługa.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych – 77310000 – 6
Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej
w Namysłowie i Smarchowicach Małych tj.:
1) pielęgnowanie drzew;
2) pielęgnowanie krzewów;
3) pielęgnowanie żywopłotów;
4) pielęgnowanie trawników;
5) pielęgnowanie pnączy;
6) pielęgnowanie rabat bylinowych;
7) pielęgnowanie kwietników;
8) pielęgnowanie roślin w pojemnikach;
9) konserwację urządzeń zabawowych;
10) konserwację elementów wyposażenia terenów zieleni;
11) konserwację ogrodzeń;
12) konserwację nawierzchni typu ogrodowego;
13) zamiatanie alejek;
14) zamiatanie chodników;
15) zamiatanie deptaków;
16) zbieranie śmieci;
17) wywóz śmieci z koszy;
18) utrzymanie zimowe;
19) utrzymanie 5 fontann miejskich: w Rynku, w parku na Placu Wolności, na Placu Powstańców
Śląskich, w „Parku Pod Grzybkiem”, na stawie przy ul. Mariańskiej;
20) utrzymanie systemu nawodnienia na płycie Rynku;
21) utrzymanie 22 słupów ogłoszeniowych;
22) przewóz masy zielonej na odległość do 7 km;
23) utrzymanie murów obronnych;
24) utrzymanie 3 tablic wjazdowych przy drogach wlotowych do miasta z kierunku: Opola,
Wrocławia i Kluczborka;
25) utrzymanie 3 planów miasta: koło dworca PKP, przy Placu Wolności;
26) utrzymanie 4 drogowskazów wyznaczających kierunek dojścia do instytucji;
27) utrzymanie 2 gablot informacyjnych: przy Al. Podwale koło dworca PKP, przy ul. Dubois obok
wejścia na targowisko;
28) utrzymanie 7 gablot informacyjnych osiedlowych: przy ul. Iwaszkiewicza – Skłodowskiej;
przy ul. Długosza – Kościuszki, przy ul. Jana Pawła II – Moniuszki, na osiedlu przy ul. 1 Maja,
przy ul. Konopnickiej przed basenem, przy ul. Konopnickiej przy sklepie, przy ul. Parkowej obok
nadleśnictwa;
29) utrzymanie jednej kabiny WC w „Parku Pod Grzybkiem”.

Zakres wymagań pielęgnacyjnych dla poszczególnych form zieleni miejskiej:
1. Pielęgnowanie drzew miejskich:
− nawożenie drzew (głównie młodych i w ciągach ulicznych): nawozami wieloskładnikowymi
wolnodziałającymi, 5-6 miesięcznymi, w dawce wg zaleceń producenta, raz w roku w okresie
wczesnowiosennym,
− nawadnianie drzew nowo nasadzonych oraz drzew w Rynku, przy ul. Bohaterów Warszawy,
ul. B. Chrobrego, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Obrońców Pokoju, ul. Harcerskiej,
ul. Dworcowej, ul. Żeromskiego, ul. Iwaszkiewicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Witosa, ul. Parkowej,
ul. Konopnickiej, ul. Sworowskiego, ul. Słonecznikowej, ul. Akacjowej, ul. Malinowej
– w okresach suszy od maja do połowy września co 7 dni po 20 l na jedno drzewo,
− ściółkowanie powierzchni gleby lub uzupełnienie ściółki pod drzewami mieszanką z kilku
materiałów, np. rozdrobniona przekompostowana kora, trociny, kompost, torf itp. z dodatkiem
nawozów azotowych, warstwą grubości 5-10 cm; zabiegi powyższe należy wykonywać wiosną,
po nawożeniu, na spulchniona i wilgotną glebę,
− cięcie drzew: cięcie sanitarne – zagrażających bezpieczeństwu otoczenia konarów, gałęzi
i wykrotów (należy je wykonywać natychmiast po zauważeniu lub w ciągu jednego tygodnia
od zgłoszenia przez Zamawiającego); cięcie formujące pień i koronę młodych drzew
w pierwszych latach po posadzeniu oraz cięcie utrzymujące formowany kształt korony drzewa
(należy wykonać w okresie stycznia i lutego), po wykonaniu danego cięcia należy odpowiednio
zabezpieczyć rany,
− wygrabianie i utylizacja porażonych szrotówkiem liści kasztanowców na bieżąco,
− usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pniowych wraz z zabezpieczeniem
ran po obcięciu,
− odchwaszczanie,
− konserwacja podpór: wymiana uszkodzonych elementów podpór i wiązań,
− konserwacja osłon na drzewa: jednorazowe pomalowane po dokładnym oczyszczeniu
odpowiednimi farbami raz na trzy lata.
2. Pielęgnowanie krzewów liściastych i iglastych:
− nawożenie młodych krzewów nawozami wieloskładnikowymi wolnodziałającymi,
5÷6 miesięcznymi w dawce wg zaleceń producenta, raz w roku w okresie wczesnowiosennym,
− cięcie krzewów:
 cięcia sanitarne – usuwanie gałęzi złamanych, porażonych przez choroby, bądź suchych,
należy wykonywać na bieżąco,
 cięcia prześwietlające – cięcia należy wykonywać zimą lub wczesną wiosną co 3-4 lata
poprzez usunięcie pędów bardzo starych, uszkodzonych i nadmiernie zagęszczających
krzew,
 cięcia regulujące rozmiary i zwiększające efekt kwitnienia krzewów:
× kwitnących wiosną, do których zalicza się m.in.: forsycje, wczesno – kwitnące tawuły,
lilaki, wajgele, żylistki, pigwowce, jaśminowce – cięcia należy wykonywać zaraz
po kwitnieniu, poprzez skrócenie pędów z zamierającymi kwiatostanami o 1/3 długości
nad pierwszym pączkiem skierowanym na zewnątrz korony oraz usunięcie starych
i martwych pędów zachowując naturalny pokrój krzewu,
× kwitnących od czerwca do września (na końcach tegorocznych pędów), do których
zalicza się m.in.: amorfy, budleje, późno kwitnące tawuły, pięciorniki – cięcia należy
wykonać na przedwiośniu usuwając suche i krzyżujące się pędy oraz przycinając zdrowe
pędy zostawiając jedną czwartą do jednej trzeciej długości,
× róż okrywowych i rabatowych – usuwanie martwych, uszkodzonych lub chorych pędów,
usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co kilka lat lekkie prześwietlenie,
− ściółkowanie powierzchni gleby lub uzupełnienie ściółki pod krzewami mieszanką z kilku
materiałów, np. rozdrobniona przekompostowana kora, trociny, kompost, torf, itp. z dodatkiem
nawozów azotowych, warstwą grubości 5-10 cm; powyższe zabiegi należy wykonywać wiosną,
po nawożeniu, na spulchnioną i wilgotną glebę,
− zabezpieczenie na zimę; okrycie stroiszem z gałęzi drzew iglastych krzewów wrażliwych
na mrozy (zwłaszcza młodych), związane sznurkiem form kolumnowych w celu ochrony
przed zalegającym śniegiem, przy obfitych opadach śniegu strząsanie śniegu z gałęzi krzewów
narażonych na wyłamywanie.

3. Pielęgnowanie żywopłotów formowanych:
− nawożenie najlepiej nawozami wieloskładnikowymi wolnodziałającymi, 5÷6 miesięcznymi
w dawce wg zaleceń producenta, raz w roku w okresie wczesnowiosennym,
− ściółkowanie powierzchni gleby lub uzupełnienie ściółki pod krzewami mieszanką z kilku
materiałów, np. rozdrobniona przekompostowana kora, trociny, kompost, itp. z dodatkiem
nawozów azotowych, warstwą grubości 5-10 cm; zabiegi powyższe należy wykonywać wiosną,
po nawożeniu, na spulchnioną i wilgotna glebę,
− cięcia żywopłotów:
 gatunki szybkorosnące jak: ligustr, dereń, suchodrzew – cięcia w marcu, czerwcu i sierpniu,
 gatunki takie jak: grab, buk – cięcia w czerwcu i sierpniu,
 gatunki liściaste zimozielone – cięcia po okresie mrozów wczesną wiosną i w czerwcu,
 gatunki iglaste: cis, cyprysik, żywotnik, jałowiec – cięcie wiosną (przed wypuszczeniem
nowych przyrostów) ewentualnie w czerwcu lub lipcu.
4. Pielęgnacja trawników ozdobnych typu dywanowego:
Rodzaj zabiegu na trawniku
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5. Pielęgnacja trawników ozdobnych typu parkowego:
Rodzaj zabiegu na trawniku
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6. Pielęgnacja trawników ozdobnych typu łąkowego:
Rodzaj zabiegu na trawniku
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7. Pielęgnowanie pnączy:
− nawadnianie w okresach suszy od maja do połowy września co 7 dni po 20 l na jedno pnącze,
− nawożenie nawozami wieloskładnikowymi wolnodziałającymi, 5-6 miesięcznymi w dawce
wg zaleceń producenta, raz w roku w okresie wczesnowiosennym,
− ściółkowanie powierzchni gleby lub uzupełnienie ściółki pod pnączami mieszanką z kilku
materiałów, np. rozdrobniona przekompostowana kora, trociny, kompost, torf itp. z dodatkiem
nawozów azotowych, warstwa grubości 5-10 cm; powyższe zabiegi należy wykonywać wiosną,
po nawożeniu, na spulchnioną i wilgotną glebę,
− ciecie pnączy poprzez usunięcie u nasady pędów starych, zniszczonych i nadmiernie
zagęszczających roślinę. Pnącza należy ciąć wczesna wiosną, za wyjątkiem winorośli, które
należy przycinać jesienią.
8. Pielęgnowanie rabat bylinowych i kwietników:
− systematyczne nawadnianie w okresie wegetacyjnym, w okresie suszy codziennie,
− nawożenie raz w roku w okresie wczesnowiosennym, stosując nawozy wieloskładnikowe
o długotrwałym działaniu odpowiednie dla danej rośliny, w dawkach wg zaleceń producenta,
− ściółkowanie gleby lub uzupełnienie ściółki pod rabatami i kwietnikami mieszanką z kilku
materiałów, np. rozdrobniona przekompostowana kora, trociny, kompost, torf, itp.z dodatkiem
nawozów azotowych, warstwą grubości 5-10 cm; powyższe zabiegi należy wykonywać wiosną,
po nawożeniu, na spulchnioną i wilgotną glebę,
− odchwaszczanie,
− usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
− zabezpieczenie na zimę.
9. Pielęgnowanie roślin w pojemnikach:
− systematyczne nawadnianie w okresie wegetacyjnym, w okresie suszy codziennie,
− nawożenie raz w roku w okresie wiosennym, stosując nawozy wieloskładnikowe
o długotrwałym działaniu odpowiednie dla danej rośliny, w dawkach wg zaleceń producenta,
− ściółkowanie gleby lub uzupełnienie ściółki pod roślinami mieszanką z kilku materiałów,
np. rozdrobniona przekompostowana kora, trociny, kompost, torf, itp. z dodatkiem nawozów
azotowych, warstwą grubości 5-10 cm; powyższe zabiegi należy wykonywać wiosną,
po nawożeniu, na spulchnioną i wilgotną glebę,
− odchwaszczanie,
− usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
− usuwanie posuszu na krzewach i drzewkach,
− zabezpieczenie na zimę.
Zakres wymagań konserwatorskich dla urządzeń zabawowych oraz dla występujących
na terenach zieleni elementów ich wyposażenia
1. Konserwacja urządzeń zabawowych dla dzieci:
− dokonywanie na bieżąco przeglądu elementów pod kątem bezpieczeństwa dla korzystających
z nich dzieci,
− bieżąca konserwacja i naprawa uszkodzeń,
− jednokrotne pomalowanie urządzeń do końca kwietnia każdego roku odpowiednimi farbami
lub środkami drewnochronnymi.
2. Konserwacja elementów wyposażenia terenów zieleni:
1) konserwacja ławek: przegląd ławek, bieżąca naprawa, a w razie konieczności wymiana
uszkodzonych, bądź brakujących elementów drewnianych ławek, jednokrotne pomalowanie
ławek po dokładnym oczyszczeniu odpowiednimi środkami drewnochronnymi, lub farbami
(zgodnie z używanymi wcześniej środkami lub farbami) do końca kwietnia każdego roku,
mycie ławek raz w miesiącu w miesiącach od marca do listopada każdego roku, dbałość
o odpowiednie ustawienie ławek,

2) konserwacja koszy: przegląd koszy, bieżąca naprawa uszkodzeń koszy, jednokrotne
pomalowanie koszy po dokładnym oczyszczeniu do końca kwietnia każdego roku
odpowiednimi farbami,
3) pojemniki na kwiaty: czyszczenie raz w miesiącu,
4) bariery trawnikowe: bieżąca naprawa oraz czyszczenie i malowanie do 30.04.2012r.
3. Konserwacja ogrodzeń:
− bieżąca naprawa, a w razie konieczności wymiana uszkodzonych bądź brakujących elementów
ogrodzeń,
− jednokrotne pomalowanie ogrodzeń, po dokładnym oczyszczeniu, odpowiednimi farbami,
do 30.04.2012r.
4. Konserwacja nawierzchni typu ogrodowego:
1) nawierzchnie gruntowe i gruntowe ulepszone, wraz z nawierzchnią piaszczystą boisk
do siatkówki i placów zbaw:
− wyrównanie nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych,
− likwidacja zastoisk wody,
− usuwanie zarastania brzegów nawierzchni w przypadku braku obrzeży trawnikowych,
− odchwaszczanie nawierzchni,
− przegląd występujących obrzeży trawnikowych, wyrównanie ich przebiegu
i wypoziomowanie oraz wymiana elementów uszkodzonych;
2) nawierzchnie twarde nie ulepszone – żwirowe, żużlowe z płyt betonowych, z kostki betonowej,
z kruszywa kamiennego:
− wyrównanie nawierzchni żużlowych, żwirowych i z kruszywa kamiennego dla ułatwienia
odpływu wody opadowej,
− likwidacja zastoisk wody,
− usuwanie zarastania brzegów nawierzchni w przypadku braku obrzeży trawnikowych,
− odchwaszczanie nawierzchni,
− przegląd występujących obrzeży i krawężników trawnikowych, wyrównanie ich przebiegu
i wypoziomowanie oraz wymiana elementów uszkodzonych.
Pozostałe czynności z zakresu bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej:
1. Zamiatanie alejek, chodników i deptaków do godziny 700: płyty Rynku w poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki, piątki i soboty, na pozostałych terenach w poniedziałki, środy i soboty.
2. Zbieranie śmieci do godziny 700: na wszystkich terenach objętych bieżącym sprzątaniem
w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty; dodatkowo w niedziele i święta na
terenach w centrum miasta.
3. Wywóz śmieci z koszy: płyta Rynku w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty,
pozostałe kosze należy opróżniać w poniedziałki i piątki.
4. Utrzymanie zimowe:
− odśnieżanie,
− wywóz zalegającego śniegu,
− posypywanie głównych ciągów pieszych, w celu uszorstkowienia nawierzchni piaskiem,
najpóźniej do godziny 600.
5. Utrzymanie murów obronnych:
− usuwanie samosiewów.
6. Utrzymanie 5 fontann miejskich od 1 kwietnia do 31 października:
− stały dozór nad sprawami funkcjonowania fontann;
− usuwanie śmieci i zanieczyszczeń na bieżąco, w miarę potrzeb;
− gruntowne mycie i czyszczenie fontann i zbiornika wraz z wymianą wody co dwa miesiące
(oprócz fontanny na stawie);
− podawanie środka przeciwglonowego raz w tygodniu, w dawce wg zaleceń producenta
(oprócz fontanny na stawie);
− oczyszczenie reflektorów dwa razy w tygodniu (przy fontannie na stawie raz w miesiącu);
− montaż i demontaż fontanny na stawie przy ul. Mariańskiej.
7. Utrzymanie systemu nawodnienia na płycie Rynku od 15 maja do 30 września:
− uruchomienie systemu nawodnienia,
− stały dozór nad sprawami funkcjonowania systemu nawodnienia,
− bieżąca konserwacja i naprawa,
− wyłączenie systemu wraz z zabezpieczeniem na zimę.

8. Utrzymanie 22 słupów ogłoszeniowych: usuwanie nieaktualnych i zniszczonych ogłoszeń,
sprzątanie śmieci ze zniszczonych ogłoszeń wokół słupów.
9. Utrzymanie 3 tablic wjazdowych, 3 planów miasta, 4 drogowskazów, 2 gablot informacyjnych
i 7 gablot informacyjnych osiedlowych: mycie i konserwacja na bieżąco.
10. Utrzymanie 1 kabiny WC od 1 kwietnia do 31 października:
− dostarczenie i zamontowanie kabiny WC w „Parku Pod Grzybkiem”,
− sprzątanie kabiny trzy razy dziennie: 600, 1200, 1800.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek nie utrzymania nawierzchni
we właściwym stanie w okresie zimowym.
W/w prace należy wykonać zgodnie ze:
− sztuką ogrodniczą i pielęgnacyjną terenów zieleni,
− przepisami, obowiązującymi normami (Katalog Nakładów Rzeczowych 2-21; Katalog Nakładów
Pracy część 01, dział 12 i 13),
− zasadami wiedzy technicznej,
− ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 01.01.2012r. do 31.12.2014r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
13.900,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy dziewięćset 00/100).
11.2 Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
Wiedza i doświadczenie:
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, do każdej pozycji wykazu musi być załączony dokument
potwierdzający, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie
niż PLN Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP),
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Potencjał techniczny;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, t.j. minimum:
5 szt. kos spalinowych, 2 szt. kosiarek spalinowych, 1 kosiarką rotacyjną, 2 szt. nożyc
spalinowych do żywopłotu, 2 szt. pilarek spalinowych, 1 samochodem dostawczym
o pojemności minimum 3,5 t, 1 ciągnikiem rolniczym.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
odpowiednią osobą, będącą pełnić funkcję koordynatora, która ukończyła odpowiednią
szkołę, uczelnię, kurs lub posiada minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie
prowadzenia prac na terenach zieleni.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej co najmniej na kwotę 100.000 zł.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie
niż PLN 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 lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu i sposobu tego
udostępnienia.
11.4 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:
11.4.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca musi przedłożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
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 usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami,
3) 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,
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
11.4.2 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp.
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 11.4.2.
11.4.3.Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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.
11.5 Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o dysponowaniu zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.
11.6 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: nie dotyczy.

15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
17. Termin składania ofert: 17.10.2011r. godzina 11:00, miejsce: oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie,
pokój nr 12.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
21. 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 dotyczy.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.10.2011r.
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.

