Kowalewo Pomorskie, 03.12.2010 r.
GKiM.341-28/2010

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i porządku
oraz konserwacji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie
1. Nazwa oraz adres zamawiającego
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700 – 1500
tel: (56) 684-10-24
fax: (56) 684-10-71
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości
i porządku oraz konserwacji zieleni na terenie miasta Kowalewo Pomorskie, a w szczególności:
A) w zakresie utrzymania czystości i porządku:
1) bieżące utrzymywanie w czystości jezdni ulic, chodników, ciągu pieszo-jezdnego placów
i parkingów na terenie miasta, w tym zamiatanie, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi
(na chodnikach) oraz zbieranie papierów, szkieł i wszelkich innych odpadów również z terenów
zielonych,
2) bieżące opróżnianie koszy ulicznych na odpady komunalne i koszy na psie odchody,
3) wywóz zebranych odpadów na składowisko śmieci,
4) jednokrotne w ciągu roku malowanie koszy ulicznych oraz wykonywanie bieżących
napraw,
5) oczyszczanie z chwastów chodników i jezdni z możliwością zastosowania środków
chemicznych, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa zastrzeżonych dla tego
rodzaju prac,
6) w okresie zimowym – w zależności od warunków atmosferycznych prowadzenie prac
związanych z „Akcją Zima”,
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7) ręczne odśnieżanie i likwidacja gołoledzi poza godzinami pracy,
8) wykonywanie drobnych napraw, w tym m.in. remonty cząstkowe chodników, prostowanie
słupków, mocowanie znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, mocowanie zerwanych
łańcuchów w ogrodzeniach łańcuchowych, usuwanie z terenów objętych umową ewentualnych
dewastacji i zniszczeń oraz inne prace związane z utrzymaniem czystości i porządku oraz
estetyką na terenie miasta oraz na terenie gminy Kowalewo Pomorskie,
9) inne prace wymagające pilnego wykonania, związane z estetyką oraz utrzymaniem
czystości i porządku na terenie miasta oraz na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
B) w zakresie konserwacji zieleni:
1) przeprowadzanie w zależności od potrzeb remontów cząstkowych trawników (odnawianie
wraz z siewem trawy oraz nawożeniem),
2) pielenie trawników i alejek spacerowych z chwastów z możliwością zastosowania,
w zależności od potrzeb, środków chemicznych przy zachowaniu wszelkich środków
bezpieczeństwa zastrzeżonych dla tego rodzaju prac,
3) w zależności od potrzeb przeprowadzenie nawożenia terenów zielonych nawozami
mineralnymi wieloskładnikowymi,
4) oczyszczanie i odcinanie krawężników,
5) wycinanie odrostów przy pniach drzew, usuwanie suchych konarów i gałęzi, usuwanie
drzew stwarzających zagrożenie (np. suche, złamane) znajdujących się na terenach zielonych
objętych umową,
6) przycinanie i formowanie koron drzew oraz żywopłotów łącznie z odchwaszczaniem
i spulchnianiem ziemi przy żywopłotach
7) przycinanie i odmładzanie pojedynczych krzewów i drzewek wraz z odchwaszczaniem
i spulchnianiem ziemi wokół krzewów i drzewek,
8) przygotowanie rabat, klombów, donic i wież kwiatowych do nasadzeń kwiatów,
9) zakup sadzonek i przeprowadzenie nasadzeń kwiatów jednorocznych (preferowane gatunki
na rabaty, klomby i w donice, których koszt zakupu należy uwzględnić przy kalkulowaniu
kosztów nasadzeń to w I nasadzeniu: bratek, w II nasadzeniu: begonia drobna i bulwiasta,
starzec, pelargonia, rośliny płożące np. plectranthus, glechoma i pelargonia bluszczolistna
na wieże kwiatowe); prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie),
10) wykonywanie wszelkich prac i zabiegów agrotechnicznych niezbędnych do prawidłowego
wzrostu i rozwoju roślin,
11) zgrabianie liści wraz z ich wywiezieniem w dniu wygrabienia,
12) w okresie jesiennym likwidacja nasadzeń jednorocznych na rabatach, klombach, wieżach
kwiatowych i w donicach wraz z przygotowaniem tych terenów do zimowania; wieże kwiatowe
należy zwieźć i zabezpieczyć,
13) jednokrotne w ciągu roku malowanie ławek, usuwanie zabrudzeń oraz bieżące naprawy
(np. uzupełnianie brakującego lub zniszczonego odeskowania, przytwierdzanie ławek
do podłoża),
14) usuwanie w zależności od potrzeb skutków ewentualnych dewastacji,
15) utrzymywanie w czystości i porządku Pomnika „ku czci poległych” oraz fontanny (wraz
z bieżącą konserwacją, utrzymaniem i naprawą urządzeń hydraulicznych i elektrycznych
stanowiących wyposażenie fontanny) w Parku 730-lecia przy ul. Plac Wolności w Kowalewie
Pomorskim,
16) jednokrotna w ciągu roku wymiana piasku w piaskownicy na terenie Parku 730-lecia przy
ul. Plac Wolności w Kowalewie Pomorskim,
17) koszenie trawników wraz z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy w dniu
koszenia,
18) inne prace związane z estetyką oraz utrzymaniem zieleni na terenie miasta,
19) prace wymagające pilnego wykonania, związane z estetyką oraz utrzymaniem zieleni
na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.
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Wspólny Słownik Zamówień:
90600000-3 – usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich
lub wiejskich oraz usługi powiązane,
90610000-6 – usługi sprzątania i zamiatania ulic,
90620000-9 – usługi odśnieżania,
90513200-8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich,
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg,
45233270-2 – malowanie nawierzchni parkingów,
45233290-8 – instalowanie znaków drogowych,
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
77312000-0 – usługi usuwania chwastów,
77313000-7 – usługi utrzymania parków,
77314100-5 – usługi w zakresie trawników,
77315000-1 – usługi w zakresie siewu,
77340000-5 – usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub częściowych.
5. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do odbioru w Urzędzie Miejskim
w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, pokój nr 2 oraz na stronie internetowej:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl.
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z oferentami jest p. mgr inż. Henryk
Skowroński – Główny Specjalista ds. gospodarczych, tel. (56) 684-15-79 wew. 54.
6. Termin wykonania zamówienia – od dnia 01.01.2011 roku oraz od dnia 31.12.2011 roku.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
warunek ten zostanie spełniony poprzez przedłożenie:
- aktualnego odpisu 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 Prawo
zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych;
- dokumentu przedstawiającego gotowość przyjęcia odpadów zebranych z terenu miasta
Kowalewo Pomorskie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku
i unieszkodliwiania, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach;
2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
warunek ten zostanie spełniony poprzez podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony poprzez podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
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4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
warunek ten zostanie spełniony poprzez podpisanie oświadczenia o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie
spełniają ww. warunków oraz podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
8.

Informacja na temat wadium
Informacja na temat wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr).
Wykonawca wnosi wadium w wysokości 2.000,00 zł: w pieniądzu na rachunek zamawiającego
nr 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 w Banku Spółdzielczym Kowalewo Pomorskie lub
w jednej z poniżej podanych form:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Odpowiedni dokument należy dołączyć do oferty.

9.

Kryteria oceny oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą:
– cena oferty – 95%,
– czas potrzebny do podjęcia czynności związanych z usuwaniem skutków dewastacji,
wykonywaniem napraw awaryjnych itp. („czas reakcji”) – 4%,
– warunki płatności – 1%.

10. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na świadczenie usług komunalnych
w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni na terenie miasta
Kowalewo Pomorskie – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. do dnia
14.12.2010 roku do godz. 1030” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 do dnia 14.12.2010 roku do godz. 1000.
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Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom niezwłocznie, bez otwierania.
11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2010 roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 (Pawilon Sportowy), I piętro, sala nr 1.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
13. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

P.W.
z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Barbara Stosio
Zastępca Burmistrza
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