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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157372-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi w zakresie trawników
2021/S 062-157372
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych
Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu 125a
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kordecka
E-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Tel.: +48 914857126
Faks: +48 914848055
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zuk.szczecin.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Adres pocztowy: ul. Klonowica 5
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 71-241
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kordecka
E-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
Tel.: +48 914857126
Faks: +48 914848055
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zuk.szczecin.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.platformazakupowa.pl
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
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Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi komunalne

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

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie (w podziale na części)
Numer referencyjny: C/13/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/I – 6/VII, 7/I – 7/VII, 8/
I – 8/VII do 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 wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon I
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/I, 7/I, 8/I do SWZ.

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: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon II
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/II, 7/II, 8/II do SWZ.

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: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon III
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/III, 7/III, 8/III do SWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon IV
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/IV, 7/IV, 8/IV do SWZ.

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: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon V
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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77314100 Usługi w zakresie trawników
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/V, 7/V, 8/V do SWZ.

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: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VII
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/VI, 7/VI, 8/VI do SWZ.

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: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie – rejon VIII
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Szczecin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony odpowiednio w załącznikach nr 5, 6/VII, 7/VII, 8/VII do
SWZ.

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: 29/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

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

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej trzech usług polegających na koszeniu trawników, o łącznej wartości nie mniejszej niż 150
000,00 PLN brutto.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać jeden z wykonawców w całości.
Analogicznie w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby.
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku została wyrażona w walucie obcej, zamawiający
przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o
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udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej).
W przypadku składania przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, zamawiający dopuszcza możliwość
łącznego spełniania warunku dotyczącego zdolności zawodowych, co oznacza, że wykonawca nie jest
zobowiązany wykazywać innych usług odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę (te same usługi mogą
zostać wykazane we wszystkich częściach, na które składana jest oferta).
2) dysponowanie:
a) kierownikiem robót – osobą posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodnictwo lub rolnictwo lub
architektura krajobrazu lub technika rolna i leśna lub leśnictwo lub ochrona środowiska i posiadającą minimum
3-letnie doświadczenie w zakresie pielęgnacji zieleni, oraz
b) 3 osobami posiadającymi wykształcenie minimum zawodowe o kierunku ogrodniczym lub rolniczym lub
leśnym albo posiadającymi minimum 2-letnią praktykę w zakresie utrzymania terenów zieleni.
W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku składania przez wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, zamawiający nie dopuszcza
możliwości łącznego spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznych odnośnie osób skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, co oznacza, że wykonawca jest zobowiązany wykazać
dysponowanie osobami odrębnie dla każdej części, na którą składa ofertę (ta sama osoba nie może zostać
wykazana we wszystkich, na które składana jest oferta).
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Do dnia zawarcia umowy wykonawca przedłoży zamawiającemu:
1) dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania ruchem w związku pracami wykonywanymi w pasach
drogowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110
ze zmianami);
2) dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
3) umowę ubezpieczenia.

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.1.8)

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: 30/04/2021
Czas lokalny: 11:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 27/07/2021
IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
www.platformazakupowa.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zam. przew. możliwość udzielania zam. podobnych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy – zam.
udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst., dotychczasowemu wyk. usług, polegającego na
powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedm. zam. podst., do 100 % wartości zam. podst. Zakres usług
udzielanych w ramach zam. podobnego będzie zgodny z całością lub częścią zakresu usług udzielonych w
ramach zakresu zam. podst. Warunkiem udzielenia zam. podobnego będzie brak wykonywania tożsamego
zakresu prac na tym samym obiekcie przez innego wyk..
2. Zm. umowy:
1) zmiana post. niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 455 ustawy;
2) zam. przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
a) zmiany stawki pod. od towarów i usług, wys. minimalnego wynagr. za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godz., zasad podlegania ubezp. społ. lub ubezp. zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezp. społ. lub
zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagr. Wyk.; zasady wprowadzania zmian:
A. wyk. najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wpr. zm., o których mowa wyżej, może
wystąpić do Zam. z pisemnym wnioskiem o dokonanie zm. umowy w zakr. wys. wynagr. wraz z jej uzas. oraz
dok. niezbędnymi do oceny przez zam., czy zm. mają wpływ na koszty wyk. umowy przez wyk. oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztów uzas. zm. wys. wynagr. wyk. określonego w umowie, a w szczególności:
— szcz. kalkulację proponowanej zmienionej wys. wynagr. wyk. oraz wykazanie adekwatności propozycji do
zm. wys. kosztów wyk. umowy przez wyk.,
— przyjęte przez wyk. zas. kalkulacji wys. kosztów wyk. umowy oraz założenia co do wys. dotychczasowych
oraz przyszłych kosztów wyk. umowy, wraz z dok. potw. prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. um. o
pracę lub dok. potwi. zgłoszenie prac. do ubezp.;
B. zam. najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wpr. zmiany, o których mowa wyżej,
może przekazać wyk. pisemny wniosek o dok. zm. umowy, w przypadku wydania przepisów wprow. zm., o
których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zm. um. w zakresie wys. wynagr.
oraz powołanie zm. przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, zam. może zwrócić się do wyk. o
udz. informacji lub przek. wyjaśnień lub dok. (oryginałów do wglądu lub kopii potw. za zgodność z oryginałem)
niezbędnych do oceny przez zam., czy zmiany, o których mowa wyżej, mają wpływ na koszty wyk. umowy przez
wyk. oraz w jakim stopniu zm. tych kosztów uzasadniają zm. wysokości wynagr.,
b) zwiększenia maks. wart. nominalnej zobow. zam., w razie otrzymania przez zam. dodatkowych śr. finans.w
trakcie obow. umowy. W takim przypadku na uzas. wniosek zam. zm. zostanie wpr. aneksem do umowy,
c) niewykorzystania maksymalnej wart. nominalnej zobow. zam. dot. koszenia trawników na terenach zieleni
miejskiej w ramach danej części. zam. wówczas ma prawo przesunięcia pozostałej kwoty odpowiednio na
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poczet koszenia trawników na terenach zieleni miejskiej w innej części. W takim przypadku na uzas. wniosek
zam. zm. zostanie wpr. aneksem do umowy,
d) wyjątkowo niesprzyjających war. atmosferycznych uniemożliwiających wyk. prac zgodnie z zas. współczesnej
wiedzy tech. i obow. przepisów; w takim przypadku na uzasadniony wniosek wyk. lub zam., zmiana zostanie
wpr. aneksem do umowy,
e) wyst. siły wyższej, czyli zdarzenia zewn, którego skutków nie da się przewidzieć, np. huragan, powódź; w
takim przypadku na uzasadniony wniosek wyk. lub zam., zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy;
3) zam. i wyk. dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian
danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
4) zm. um. nastąpić może z inicjatywy zam. albo wyk. przez przedst. drugiej stronie propozycji zmiany w formie
pisemnej, które powinny zawierać:
a) rodzaj i zakres zmian,
b) warunki wprowadzenia zmian,
c) ustalenie, że zmiany nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
sądu.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony
prawnej” ustawy.

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2021
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