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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina - Miasto Płock
Adres pocztowy: Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL923 Płocki
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alina Głuszek-Obszyńska
E-mail: przetargi@plock.eu
Tel.: +48 243671577
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_plock

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:
Konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym prowadzenie akcji zimowej na Skarpie
Wiślanej w Płocku.
Numer referencyjny: WZP.271.1.50.2021.AG

II.1.2)

Główny kod CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym
prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku.
Granice obiektów o łącznej powierzchni ok. 71 ha, objętych przedmiotem zamówienia określają: załącznik nr 1
do OPZ – tereny będące własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rewitalizacji
Starówki ARS Sp. z o.o. o powierzchni ok. 40 ha oraz załącznik nr 2 do OPZ – pozostałe tereny będące
własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa o powierzchni ok. 31 ha. Wyłączeniu podlega teren wokół
amfiteatru po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Umocnienie Skarpy na odcinku od Hotelu
Starzyński do Katedry wraz z budową Amfiteatru”, zgodnie granicami określonymi w załączniku do zarządzenia
Prezydenta Miasta Płocka nr 1886/08 z dnia 6 maja 2008r. (załącznik nr 3 do OPZ).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923 Płocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Płock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku, w tym
prowadzenie akcji zimowej na Skarpie Wiślanej w Płocku.
Granice obiektów o łącznej powierzchni ok. 71 ha, objętych przedmiotem zamówienia określają: załącznik nr 1
do OPZ – tereny będące własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Rewitalizacji
Starówki ARS Sp. z o.o. o powierzchni ok. 40 ha oraz załącznik nr 2 do OPZ – pozostałe tereny będące
własnością Gminy – Miasto Płock i Skarbu Państwa o powierzchni ok. 31 ha. Wyłączeniu podlega teren wokół
amfiteatru po zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Umocnienie Skarpy na odcinku od Hotelu
Starzyński do Katedry wraz z budową Amfiteatru”, zgodnie granicami określonymi w załączniku do zarządzenia
Prezydenta Miasta Płocka nr 1886/08 z dnia 6 maja 2008r. (załącznik nr 3 do OPZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość reakcji na prace interwencyjne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas potrzebny na wykonanie pełnego pierwszego cyklu odchwaszczania
żywopłotów i skupin krzewów, bylin / Waga: 20
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 udzielenie zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości 20 %
wartości zamówienia podstawowego polegającego na utrzymaniu czystości i zimowym utrzymaniu chodników.
Prace z powyższego zakresu będą rozliczane na podstawie cen jednostkowych dla poszczególnych prac Formularz cenowy
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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
Realizacja przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy od dnia 01.12.2021 roku.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
c) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:
a) 1 usługę polegającą na wykonaniu prac z zakresu konserwacji terenów zieleni o wartości nie niższej niż
140.000,00 złotych brutto.
i
b) 1 usługę polegającą na wykonaniu prac z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz prowadzenie akcji
zimowej o wartości nie niższej niż 170.000,00 złotych brutto
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli usługi wymienione w/w wykonawca wykonuje lub wykonał w
ramach jednej lub dwóch umów.
W zakresie usług nadal wykonywanych Wykonawca musi wykazać, iż na dzień składania ofert wykonał zakres
wskazany w ww. warunkach.
2) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
a) 1 osobą posiadającą wykształcenie minimum techniczne ogrodnicze lub minimum techniczne rolnicze lub
posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu prac ogrodniczych,
b) 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin zgodnie z ustawą z dnia 8
marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (tekst jednolity Dz. U. 2020 rok, poz. 2097).
Na spełnienie powyższego warunku wykonawca może wykazać jedną lub dwie osoby.
3) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem potrzebnym do
realizacji zamówienia, tj.:
a) kosiarki ciągnikowe bijakowe – min. 1 szt
b) kosiarki mechaniczne spalinowe – min. 2 szt
c) kosy spalinowe - min. 6 szt.
d) spalinowe nożyce do cięcia żywopłotów – min. 2 szt.
e) opryskiwacz plecakowy – min. 2 szt
f) rębak – min 1 szt.
g) zamiatarka chodnikowa samozbierająca, wyposażona w szczotki oraz urządzenia do zwilżania nawierzchni –
min. 1 szt
h) zamiatarka uliczna (usuwająca m.in. zanieczyszczenia po zimie) z systemem zwilżania – tzw. czyszczenie na
mokro – min. 1 szt
i) lekki sprzęt mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t do prowadzenia akcji
zimowego utrzymania chodników - min. 1 szt.
j) samochód skrzyniowy do 5 t lub ciągnik rolniczy z przyczepą – min. 2 szt.
k) sprzęt do dezynfekcji śmietniczek – myjki ciśnieniowe – min. 2 szt.
l) myjki ciśnieniowe i sprzęt do dezynfekcji śmietniczek – min. 3 szt
m) odkurzacz przeznaczony do usuwania psich odchodów, niedopałków papierosów itp. - min 2 szt.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 20/11/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
platforma zakupowa

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:
2022 rok
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia – załącznik nr 2 sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
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zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Inne dokumenty dołączane do oferty:
1)Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów.
2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi.
3) Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.
117 ust. 4 ustawy, składa każdy z wykonawców – Załącznik nr 1
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – Załącznik Nr 2 lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów. /jeżeli dotyczy/
4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust
1 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
5. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020
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r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa
w art. 108 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 i art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 ustawy.
6. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie.
7.Adres poczty elektronicznej: przetargi@plock.eu
Adres strony internetowej Zamawiającego - https://nowybip.plock.eu
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: - https://platformazakupowa.pl/pn/um-plock ID 496077
Na wyżej wymienionej stronie udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 14.000,00 zł
(słownie: czternaście tysięcy złotych) do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
ceny ofertowej brutto.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

7/7

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2021

