Ogłoszenie nr 2021/BZP 00158371/01 z dnia 2021-08-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zielone płuca Tarczyna - nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARCZYN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891250
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Juliana Stępkowskiego 17
1.5.2.) Miejscowość: Tarczyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-555
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.7.) Numer telefonu: 22 7157948
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarczyn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zielone płuca Tarczyna - nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7337a47c-e2e0-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00158371/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-24 12:46
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000564/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zielone płuca - nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=196216
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem e-maila zamowienia.publiczne@tarczyn.pl. Wykonawca
może też skorzystać z formularza do komunikacji dostępnego na miniportalu UZP, przy czym złożenie
oferty jest możliwe tylko za pomocą formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego
na miniportalu. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
ePuap. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji zostały opisane w Regulaminie
korzystania z systemu miniportal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePuap). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
miniportalu to 150 MB. Wszystkie informacje dotyczące postępowania będą umieszczane na stronie
www.bip.tarczyn.pl w zakładce zamówienia publiczne 2021, bezpośredni link:
https://www.bip.tarczyn.pl/public/?id=196216
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek realizowany w swz
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek realizowany w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: PI.271.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nasadzeń
w ramach projektu „Zielone płuca Tarczyna – nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza”
na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Drozdach.
Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności:
1) zakup roślin:
a) metasekwoja chińska – 20 szt., wys. 500 cm, obwód min. 30 cm
b) grujecznik japoński – 25 szt., wys. 350-400 cm, forma naturalna, wielopienna
c) akacja robinia na pniu – 20 szt., obw. min. 16-18 cm,
d) tulipanowiec amerykański – 8 szt., wys. 200-250 cm, obwód min. 10-12 cm
e) buk płaczący – 5 szt., wys. 300-350 cm, odmiana purpurowa, obwód min. 10-12 cm,
f) buk pospolity czerwony – 4 szt., obw. 16-18 cm, odmiana kolumnowa, obwód min. 16-18 cm,
g) świerk serbski – 28 szt., wys. 400 cm, obwód min. 16-18 cm
2) wymianę podłoża,
3) zakup palików – 330 szt.,
4) nasadzenia roślin, palikowanie,
5) pielęgnacja w okresie gwarancji (min. 30 miesięcy).
Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE
2021”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera swz
4.2.6.) Główny kod CPV: 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-05
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:
Kryterium – cena
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej
pomnożony przez 60.
Kryterium – termin gwarancji i pielęgnacji
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja 60 m-cy i dłuższa – 40 pkt, pozostałe okresy – wg wzoru:
ilość pkt. = [40 pkt. x okres gwarancji (krótszy niż 30 m-cy)]/60 m-cy
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i pielęgnacji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co
najmniej 3 usług, polegających na dostawie i sadzeniu roślin wraz z ich pielęgnacją przez okres
minimum 12 miesięcy, w tym co najmniej 1 usługa miała wartość min. 150 000 zł brutto, a
pozostałe co najmniej - 50 000 zł brutto;
b) Wykonawca ma dysponować co najmniej 1 osobą nadzorującą nasadzenia z wykształceniem
średnim lub wyższym z zakresu architektury krajobrazu, ogrodnictwa lub leśnictwa (lub
posiadającą ukończony specjalistyczny kurs w tym kierunku) oraz min. roczną praktyką
zawodową w kierowaniu pracami związanymi z nasadzeniami zieleni lub/i pielęgnacja zieleni.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, tj:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 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 lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny zostać wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, w.w wykaz dotyczy robót budowlanych, w których Wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji i publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych o wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6,
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W pliku/folderze przesyłanym przez miniPortal powinny znajdować się:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja),
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji,
4) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentacji,
5) jeśli dotyczy – wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa,
6) w przypadku podmiotu wspólnego:
a) pełnomocnictwo do reprezentacji,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp;
7) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego:
a) zobowiązanie do udostępnienia zasobów,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty
dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. W odniesieniu
do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć o oferty
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający uzna za spełniony
warunek wiedzy i doświadczenia jeśli przynajmniej jeden z członków podmiotu wspólnego
wykaże się wykonaniem opisanych tam robót w całości. W przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy
wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-02 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-02 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-01
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:

kryteria oceny ofert: Cena – 60 %
Termin gwarancji i pielęgnacji– 40%
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE
2021”
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