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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
O f i c j a l n a  n a z w a :  Z a r z ą d  D r ó g  M i e j s k i c h  w  G l i w i c a c h K r a j o w y  n u m e r  i d e n t y f i k a c y j n y :
ZDM-ZPU.26.24.2021Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod
p o c z t o w y :  4 4 - 1 2 1 P a ń s t w o :  P o l s k a O s o b a  d o  k o n t a k t ó w :  M a ł g o r z a t a  Z a c h a r a E - m a i l :
zachara_m@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48 323008699Adresy internetowe:Główny adres:
https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12867
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
Bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych miasta Gliwice na 2022 rok
Numer referencyjny: ZDM-ZPU.26.24.2021
II.1.2)
Główny kod CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice
z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów,
plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - Rejon 1 - Drogowa Trasa Średnicowa
Zadanie nr 2 - Rejon 2 - DK88, KSSE
Zadanie nr 3 - Rejon 3 - Drogi Wlotowe, Obwodnice
Zadanie nr 4 - Rejon 4 - Centrum



Zadanie nr 5 - Rejon 5 - Czechowice, Łabędy, Kopernika, Brzezinka
Zadanie nr 6 - Rejon 6 - Wilcze Gardło, Ostropa, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Sikornik, Stare Gliwice
Zadanie nr 7 - Rejon 7 - Obrońców Pokoju, Żerniki, Szobiszowice, Zatorze, Politechnika
Zadanie nr 8 - Rejon 8 - Bojków, Trynek, Ligota Zabrska, Sośnica, Baildona
Zadanie nr 9 - Rejon 9 - Żywopłoty, Skupiny, Zabiegi Agrotechniczne
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla wszystkich zadań zawarty został w Załączniku nr 4
do niniejszej SWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 1 - Rejon 1 - Drogowa Trasa Średnicowa
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 1 - Rejon 1 - Drogowa Trasa Średnicowa polegające
na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice z wygrabieniem i wywozem
skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów, plewienie i utrzymanie rabat,
zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)



Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 2 - Rejon 2 - DK88, KSSE
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 2 - Rejon 2 - DK88, KSSE polegające na koszeniu
terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy
(pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów, plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja
trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 3 - Rejon 3 - Drogi Wlotowe, Obwodnice
Część nr: 3
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych



77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 3 - Rejon 3 - Drogi Wlotowe, Obwodnice polegające
na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice z wygrabieniem i wywozem
skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów, plewienie i utrzymanie rabat,
zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 4 - Rejon 4 - Centrum
Część nr: 4
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 4 - Rejon 4 - Centrum polegające na koszeniu terenów
zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu),



grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów, plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja
trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 5 - Rejon 5 - Czechowice, Łabędy, Kopernika, Brzezinka
Część nr: 5
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 5 - Rejon 5 - Czechowice, Łabędy, Kopernika,
Brzezinka polegające na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice
z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów,
plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów



Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 6 - Rejon 6 - Wilcze Gardło, Ostropa, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Sikornik, Stare Gliwic
Część nr: 6
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 6 - Rejon 6 - Wilcze Gardło, Ostropa, Wojska Polskiego,
Wójtowa Wieś, Sikornik, Stare Gliwic polegające na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych
miasta Gliwice z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie
żywopłotów, plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie



II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 7 - Rejon 7 - Obrońców Pokoju, Żerniki, Szobiszowice, Zatorze, Politechnika
Część nr: 7
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 7 - Rejon 7 - Obrońców Pokoju, Żerniki, Szobiszowice,
Zatorze, Politechnika polegające na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice
z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów,
plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis



II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 8 - Rejon 8 - Bojków, Trynek, Ligota Zabrska, Sośnica, Baildona
Część nr: 8
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 8 - Rejon 8 - Bojków, Trynek, Ligota Zabrska, Sośnica,
Baildona polegające na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice
z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów,
plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Zadanie nr 9 - Rejon 9 - Żywopłoty, Skupiny, Zabiegi Agrotechniczne
Część nr: 9
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług



Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gliwice
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane w ramach Zadania nr 9 - Rejon 9 - Żywopłoty, Skupiny, Zabiegi
Agrotechniczne polegające na koszeniu terenów zieleni i poboczy w pasach drogowych miasta Gliwice
z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie żywopłotów,
plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin wykonania robót w rejonie / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 7 ustawy pzp.
zamówienia polegajacego na powtórzeniu robót objetych zamówieniem podstawowym dla kazdego zadania.
Zakres
ewentualnego zamówienia zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego
uwzględnieniona została jego całkowita wartość przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż 12 miesięcy
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:
Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne
1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego
w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. UWAGA:
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa powyżej.
Zamawiający będzie żądał tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
zamawiającego na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108, 109 ustawy pzp:
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy



pzp,zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,zaświadczenie albo inny dokument właściwej
terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego
lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,odpis lub informacja
z  K ra jowego  Re jes t ru  Sądowego  l ub  z  Cen t ra l ne j  Ew idenc j i  i  I n f o rmac j i  o  Dz ia ł a l nośc i
Gospodarczej,oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej,oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji, Wykaz podmiotowych
środków dowodowych,
które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
wykaz usług,wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 ustawy Pzp:
1.1. obligatoryjne przesłanki wykluczenia wykonawcy – zgodnie z art. 108 ustawy Pzp;
1.2. fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
a) podstawa wykluczenia okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;
b) podstawa wykluczenia okreslona w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunku:
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum 2 usługi polegające na utrzymaniu zieleni w pasach drogowych.
Przez utrzymanie zieleni w pasach drogowych rozumie się: koszenie terenów zieleni i poboczy w pasach
drogowych wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy (pokosu), grabienie i wywóz liści, przycinanie
żywopłotów, plewienie i utrzymanie rabat, zakładanie i renowacja trawników.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony w przypadku gdy Wykonawca udowodni, że wykonał w jednym
sezonie wegetacyjnym (kwiecien do listopad) (2018, 2019, 2020) usługę/lub usługi utrzymania zieleni
na terenie o powierzchni minimum:
Zadanie nr 1 - REJON 1 - DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA - 600 000 m2
Zadanie nr 2 - REJON 2 - DK88, KSSE - 350 000 m2
Zadanie nr 3 - REJON 3 - DROGI WLOTOWE, OBWODNICE - 450 000 m2
Zadanie nr 4 - REJON 4 - CENTRUM - 80 000 m2
Zadanie nr 5 - REJON 5 - CZECHOWICE, ŁABĘDY, KOPERNIKA, BRZEZINKA - 200 000 m2
Zadanie nr 6 - REJON 6 - WILCZE GARDŁO, OSTROPA, WOJSKA POLSKIEGO, WÓJTOWA WIEŚ,
SIKORNIK, STARE GLIWICE - 200 000 m2
Zadanie nr 7 - REJON 7 - OBROŃCÓW POKOJU, ŻERNIKI, SZOBISZOWICE, ZATORZE, POLITECHNIKA -
200 000 m2
Zadanie nr 8- REJON 8 - BOJKÓW, TRYNEK, LIGOTA ZABRSKA, SOŚNICA, BAILDONA - 200 000 m2
Zadanie nr 9 - REJON 9 - ŻYWOPŁOTY, SKUPINY, ZABIEGI AGROTECHNICZNE - 100 000 m2
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymogi dotyczące poszczególnych
rejonów są sumowane.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie ww.warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden
z podmiotów występujących wspólnie.
Potencjał techniczny
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, posiadający minimum:
- kosiarka bijakowa do ciągników lub kosiarka samojezdna do koszenia dużych powierzchni - 1 szt.,
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wymóg dotyczący potęcjału
technicznego jest sumowany.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zadania
zgodnie z poniższym wykazem:
- Kierownik robót / koordynator prac- min. 1 osoba legitymująca się wykształceniem średnim lub wyższym
na kierunku ogrodnictwo.
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może wykazać tego samego kierownika
robót/koordynatora dla wszystkich zaoferowanych zadań.



III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) W zakresie zmian wynagrodzenia - w przypadku i na zasadach opisanych w § 5 niniejszej umowy.
2) W zakresie zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej umowy - z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy.
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie
poinformować Zamawiającego pisemnie. Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności
zatwierdzenia przez Strony, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
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.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2022
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Miejsce:
— otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiajacego,
— otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego po zalogowaniu
w zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod



pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17AMiejscowość: WarszawaKod
pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W niniejszym postępowaniu
stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp. 1. Odwołanie wnosi się
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest
równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp -
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament OdwołańAdres pocztowy: ul. Postepu
17AMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaTel.: +48 224587801Faks: +48
224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Główny Specjalista

04-01-2022 r.  Joanna Latta
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora Jednostki

04-01-2022 r.  Dawid Ochód
__________________________________

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
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