
Nr sprawy ZDP. 252.7.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowy ch                                             
oraz wykaszanie traw z poboczy na terenie powiatu p leszewskiego  

Numer ogłoszenia: 72495 - 2013; data zamieszczenia:  10.05.2013 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, woj. 
wielkopolskie, tel. 062 7427216, faks 062 7427216. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdp-pleszew.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic 

powiatowych oraz wykaszanie traw z poboczy na terenie powiatu pleszewskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest bieŜące utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowych oraz wykaszanie traw z poboczy 

na terenie powiatu pleszewskiego. Zamówienie podzielone zostało na dwie części Zadanie Nr 1 

utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic na terenie miasta Pleszewa polegający na koszeniu 

trawników oraz usuwanie odrostów korzeniowych, wilków i odrostów pionowych przy drzewach. 

Przewidywany zakres rzeczowy : koszenie trawników ogółem 40 000 m2, usunięcie odrostów - 350 szt 

drzew. Zadanie nr 2 - mechaniczne wykaszanie poboczy wzdłuŜ dróg powiatowych oraz ręczne 

wykaszanie pod poręczami i barierkami. Przewidywany zakres rzeczowy: mechaniczne wykaszanie 

poboczy - 1000000 m2 , ręczne wykaszanie poręczy pod barierkami 30 000 m2. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji i odbioru robót5 opisane zostały w 

załączniku do SIWZ.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia 

podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówiń w przypadku 

dysponowania przez zamawiającego dodatkowymi środkami finansowymi na bieŜące utrzymanie 

zieleni na terenie powiatu pleszewskiego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.30.00.00-3, 77.21.15.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 



 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
o W zakresiewiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać Ŝe w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem składania ofert a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie zrealizował nalezycie co najmniej 1 usługę polegajacą na bieŜącym 
utrzymaniu zieleni o wartości co najmniej 25000,00 rocznie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 
USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy 
przedło Ŝyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje;  

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 
naleŜycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
naleŜy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 



nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 
do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Wypełniony formularz ofertowy, wypełniony zakres do ustalenia ceny, pełnomocnictwo do 
reprezentacji- jeŜeli dotyczy, pisemne zobowiązanie podmiotów oddających wykonawcy niezbędne 
zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia jeŜeli dotyczy, zaakceptowany 
projekt umowy. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.zdp-pleszew.com.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg 
Powiatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
20.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych Pleszew, u. Gen. Hallera 54, 63-300 
Pleszew. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 
cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  utrzymanie terenów zielonych w pasie ulic powiatowych. 



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Koszenie trawników 
oraz usuwanie odrostów korzeniowych przy drzewach. Przewidywany zakres: koszenie 
trawników - 40 000 m2, usunięcie odrostów 350 szt drzew. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.30.00.00-3, 77.21.15.00-7. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.10.2013.  
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 
CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  wykaszanie traw z poboczy wzdłuŜ dróg powiatowych. 
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mechaniczne 

wykaszanie poboczy wzdłuŜ dróg powiatowych oraz ręczne wykaszanie pod poręczami i 
barierkami. Przewidywany zakres: mechaniczne wykaszanie poboczy 1000000,00 m2, ręczne 
wykaszanie poboczy - 30000 m2. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.30.00.00-3, 77.21.15.00-7. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.10.2013.  
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 
 
 
 

Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
 
Halina Meller 


