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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
Płock
09-400
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Smigielska
Tel.:  +48 243640138
E-mail: sekretariat@mzd-plock.eu 
Faks:  +48 243671910
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzd-plock.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mzd-plock.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pielęgnacja zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2018- 2020
Numer referencyjny: MZD.NZ.391.12.2017.MS

II.1.2) Główny kod CPV
77211500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, a także dokonywanie
nasadzeń drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy, kompensacji
przyrodniczej oraz ich dwudziestoczteromiesięcznej pielęgnacji (w/w prace dotyczą również zieleni wpisanych
do rejestru zabytków).

mailto:sekretariat@mzd-plock.eu
www.mzd-plock.eu
www.mzd-plock.eu
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Prace będą wykonywane na terenie miasta Płocka w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych oraz na innych terenach – zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezydenta Miasta
Płocka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400
77211600
77340000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płock

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, a także dokonywanie
nasadzeń drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy, kompensacji
przyrodniczej oraz ich dwudziestoczteromiesięcznej pielęgnacji (w/w prace dotyczą również zieleni wpisanych
do rejestru zabytków).
Prace będą wykonywane na terenie miasta Płocka w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych,
wojewódzkich i krajowych oraz na innych terenach – zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezydenta Miasta
Płocka oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp polegających
na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia o wartości do 50% niniejszego
zamówienia.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.
2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w stosunku do
niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 pzp
3.Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca, który:
a) powołuje się na zasoby innych podmiotów (art. 22 a ustawy Pzp), w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim powołuje się
na ich zasoby składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
b) polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postepowaniu:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający wymaga aby:
a) Wykonawca wykonał/wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej : 1 usługę polegającą na pielęgnacji, wycince
i nasadzeniu zieleni w pasach drogowych o wartości minimum 1 000 000,00 zł brutto.
(Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się ww. usługą zrealizowaną na podstawie
jednej umowy, zlecenia, zamówienia).
b) Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
ba)osobę do kierowania pracami przy zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, która ukończyła
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć
umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego
stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy
brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju
zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury
oraz
bb)osobę do prowadzenia prac o charakterze technicznym przy zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru
zabytków, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo
wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach
związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach
prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum
będącym instytucją kultury oraz
bc) osobę do kierowania pracami , posiadającą minimum 3-letni staż pracy w kierowaniu pracami w zakresie
pielęgnacji, wycinki i nasadzeń zieleni w pasach drogowych oraz doświadczenie w kierowaniu ww. pracami przy
realizacji co najmniej 1 zamówienia (pielęgnacja, wycinka i nasadzenia zieleni w pasach drogowych) o wartości
minimum 500 000,00 zł brutto oraz
bd) 8 osób posiadających minimum 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni w tym min. 4
pilarzy:
- 2 osoby posiadające kurs pilarza drzew ozdobnych III stopnia, posiadające minimum 12-miesięczną praktykę
zawodową przy pielęgnacji zieleni oraz
- 2 osoby posiadające kurs pilarza drzew ozdobnych II stopnia, posiadające minimum 12-miesięczną praktykę
zawodową przy pielęgnacji zieleni.
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji określonej w pkt 3bc z funkcją określoną w 3ba lub 3bb.
Zamawiający oceni spełnienie wyżej wymienionych warunków na podstawie przedstawionych przez wykonawcę
oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia –nie spełnia.
2. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 1.3 ppkt a) musi spełnić jeden z wykonawców,
b) warunek określony w pkt 1.3 ppkt b) wykonawcy mogą spełniać łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
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których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 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.
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług 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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
09-400 Płock
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale 9 pkt 6 SIWZ :
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,
2) ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3) dokumenty, a których mowa w pkt 6 ppkt 1 i 2 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
4) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 6 ppkt 1,2, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Pkt 3) stosuje się.
2.Inne dokumenty , które wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1) Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna. Wymagane wadium 30.000,00 pln (trzydzieści
tysięcy).
2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów,
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi,
4)Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia - Załącznik nr 2 /jeżeli dotyczy/.
5) formularz cenowy.
3. 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1) Cena – 60%
2) Szybkość wymiany roślin – 20%
3) Czas reakcji na prace interwencyjne – 20%
4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Prawa
Zamówień Publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie zmian, które szczegółowo zostały
określone we wzorze umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul.Postępu 17 a
Warszawa
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02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017


