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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110604-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp,
zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych
2018/S 050-110604
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
Wrocław
50-231
Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Choroszy-Minikowska, Arkadiusz Szczypko, Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj
Tel.: +48 713286611/12
E-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
Faks: +48 713286611/12
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zzm.wroc.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzm.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej
Trzebnicka 33
Wrocław
50-231
Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Szczypko, Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj
Tel.: +48 713286611
E-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
Faks: +48 713286611
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzm.wroc.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna gminy
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Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia
Numer referencyjny: ZP/PN/11/2018/DPIR

II.1.2)

Główny kod CPV
50510000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia polega na eksploatacji instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia, w okresie od 1.5.2018 r. do 31.12.2020 r. na 33 obiektach. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia w SIWZ.

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

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Wrocław.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia, w
okresie od 1.5.2018 r. do 31.12.2020 r. na niżej wymienionych obiektach:
1) System napowietrzania stawu na terenie Parku Południowego,
2) System napowietrzania stawu przy pl. Anielewicza,
3) System napowietrzania stawu w Parku Nowowiejskim,
4) System deszczowania trawników w Parku Południowym od strony ul. Kutnowskiej,
5) System deszczowania trawników w Parku Południowym wokół pomnika F.Chopina,
6) System deszczowania trawników w Parku Południowym przy tarasie widokowym,
7) Punkt poboru wody do podlewania trawy przy polanie hippicznej w Parku Południowym,
8) System deszczowania trawnika na pl. Katedralnym,
9) System deszczowania trawnika przy Katedrze (strona południowa),
10) System deszczowania trawników na pl. Kościuszki,
11) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do Mostu Szczytnickiego,
12) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej do ul. Bujwida,
13) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od Mostu Grunwaldzkiego do Ronda Reagana,
14) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej 5, 9, 13 przy kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa i budynkach Politechniki Wrocławskiej (D-1 i D-2),
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15) System nawodnienia kroplowego na pl. Strzeleckim,
16) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy ul. Pomorskiej,
17) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników na terenie Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze
Lalek przy ul. Teatralnej,
18) System deszczowania terenów zieleni na terenie Promenady Staromiejskiej od Placu Jana Pawła II do ulicy
Krupniczej,
19) System deszczowania trawników + kaskady wodne na terenie Ogrodu Japońskiego,
20) System deszczowania w Parku Staszica,
21) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy ul. Orlej/Sokolej,
22) Fontanna + deszczowanie trawników na terenie Ossolineum przy ul. Szewskiej,
23) Fontanna na pl. Św. Macieja,
24) Fontanna przy ul. Przestrzennej,
25) Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim,
26) Fontanna w Parku Brochowskim przy ul. Centralnej,
27) Fontanna „krasnale” pl. Teatralny,
28) Fontanna na terenie Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy ul. Teatralnej,
29) Fontanna z torem rolkowym w Parku Staszica,
30) Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej,
31) Zdrój na Wzgórzu Partyzantów,
32) System deszczowania trawników przy ul. Piłsudskiego 101 róg ul. Peronowej,
33) System nawodnienia kroplowego i deszczowania trawników na terenie Ogrodów Rezydencji Arcybiskupa.
2. Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych Wykonawcy zawarty jest w SIWZ.
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
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zakres wznowień podobny jak w niniejszym zamówieniu. Termin ogłoszenia o kolejnym zamówieniu 4 kwartał
2020 roku.

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów:
a) 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; Informację z Krajowego
Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu
zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w
stosunku do prokurenta lub prokurentów;
b) 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;
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą
niż 200 000 PLN.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia
poniższych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej:
a)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na określoną powyżej sumę gwarancyjną,
b)jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu,
o którym mowa powyżej lit. a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww. dokumentów.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej
izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w
wymaganej specjalności,
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b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobą posiadającą
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza
zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi
posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wymaganej specjalności,
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje, eksploatację fontann, systemów nawadniania i aeratora lub aeratorów –
wszystkie jako obiekty użyteczności publicznej o łącznej wartości minimum 320 000 PLN brutto z podziałem na:
fontanny – minimum 150 000 PLN, systemy nawadniania minimum 100 000 PLN oraz aeratory minimum 70 000
PLN.
d) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje sprzętem w celu realizacji zamówienia tj.:
samochodem dostawczym do 5 ton - 1 szt., agregatem prądotwórczym - 1 szt., sprzętem pływającym typu
ponton - 1 szt.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia
poniższych oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1. wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ),
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 (Załącznik nr 4
do SIWZ),
3. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacjach zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 4.1 do SIWZ),
4. wykaz narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji usługi, wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami w celu wykazania spełniania warunku (Załącznik nr 7 do SIWZ).
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:
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich
zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
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3.Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia.
4.Kary umowne zostały określone we wzorze umowy.
5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza zobowiązany
jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy tj. przed jej podpisaniem - do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, w kwocie stanowiącej 5 % ceny ofertowej (kwota brutto).
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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: 19/04/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 19/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław, sala konferencyjna, parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Czwarty kwartał 2020 roku.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-626
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-626
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2018

13/03/2018
S50
http://ted.europa.eu/TED
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