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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta 

Świętochłowice , ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie, tel. 32 3491 800, faks 32 

349 18 12. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietochlowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ogrodniczych na 

terenie miasta Świętochłowice, polegających na zakupie i montażu obsadzonych kwiatami donic i 

wieży wraz z obsadą i pielęgnacją kwiatów w donicach, wieżach kwiatowych, kwietnikach i rabatach 

oraz pielęgnacją rabaty bylinowo-krzewiastej położonej przy ulicy Katowickiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest świadczenie usług ogrodniczych na terenie miasta Świętochłowice, polegających 

na zakupie i montażu obsadzonych kwiatami donic i wieży wraz z obsadą i pielęgnacją kwiatów w 

donicach, wieżach kwiatowych, kwietnikach i rabatach oraz pielęgnacją rabaty bylinowo-krzewiastej 

położonej przy ulicy Katowickiej obejmujących: 1. Zakup 16 kompletów donic obsadzonych 

kwiatami wraz z montażem na latarniach oświetleniowych przy ulicy Katowickiej i Pocztowej oraz 



pielęgnacją nasadzeń. 2. Zakup obsadzonej kwiatami jednej wieży o wysokości 1600 mm wraz z 

montażem na ulicy Pocztowej oraz pielęgnacją nasadzeń. 3. Obsadę kwiatami donic, wież 

kwiatowych, kwietników i rabat zlokalizowanych na terenie Miasta Świętochłowice w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego. 4. Pielęgnację donic, wież kwiatowych, kwietników i rabat 

obsadzonych kwiatami wraz z pielęgnacją rabaty bylinowo - krzewiastej (skarpa) przy ul. 

Katowickiej oraz likwidacją przekwitłych kwiatów po sezonie. Szesnaście (16) kompletów donic w 

kolorze zielonym o średnicy 600 mm i wysokości 240 mm należy zakupić i zamontować na 

okrągłych słupach oświetleniowych. 12 kompletów przy ulicy Katowickiej oraz 4 komplety przy ulicy 

Pocztowej. Obsadę w terminie pomiędzy 1 a 20 czerwca 2013 należy dokonać sadzonkami w ilości 

około 9 sztuk na jedną donicę. Wieżę kwiatową o wysokości 1600 mm należy zakupić i 

zamontować na ulicy Pocztowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Obsadę należy 

wykonać dwukrotnie, w terminie do 10.05.2013 oraz w okresie pomiędzy 1 a 20 czerwca 2013 

sadzonkami w ilości około 100 sztuk. Obsadę wiosenną w planowanym terminie do 10.05.2013 i 

letnią w okresie pomiędzy 1 a 20 czerwca 2013 należy dokonać kwiatami z gatunku aksamitka, 

begonia stale kwitnąca, pelargonia rabatowa, surfinia, starzec popielny, werbena, dalia ogrodowa, 

koleus, gazania lśniąca, szałwia błyszcząca, rudbekia owłosiona lub żeniszek meksykański w ilości 

35 sztuk na 1 m2. Jesienne nasadzenia należy dokonać cebulkami tulipanów w ilości 50 sztuk na 1 

m2. Wybór odpowiednich gatunków ( obsada wiosenna i letnia) oraz koloru cebulek tulipanów do 

obsady jesiennej na poszczególnych obiektach każdorazowo ustalany będzie z Zamawiającym. 

Całe partie materiału sadzeniowego powinny spełniać następujące wymagania: a) sadzonki roślin 

mają być jednolite, zdrowe i niezwiędnięte, b) pokrój roślin, barwa kwiatów i ich ilość w sadzonce 

powinny być charakterystyczne dla danego gatunku, c) stopień rozwoju, wielkość i sposób 

uformowania dla sadzonek powinny być jednakowe dla całej partii, d) bryła korzeniowa powinna być 

dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona, e) niedopuszczalne jest występowanie w 

partii roślin innych gatunków i odmian, f) niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, 

szkodników i uszkodzeń mechanicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru materiału 

sadzeniowego przed przystąpieniem do nasadzenia. Uwaga: Ilości i rodzaje donic do obsady na 

poszczególnych ulicach: a) ulica Pocztowa - 8 donic o średnicy 600 mm ( 9 sztuk kwiatów na 

donicę) b) ulica Korfantego - 6 donic o średnicy 800 mm (10-12 sztuk kwiatów na donicę) c) przy 

siedzibie Urzędu Miejskiego - 8 donic o średnicy 800 mm (10-12 sztuk kwiatów na donicę) d) ulica 

Katowicka (deptak): -113 małych donic na latarniach, obsada donic i ich dostarczenie wraz z 

montażem w koszach o średnicy około 250 mm ( minimum 3 sztuki kwiatów na doniczkę), -10 donic 

okrągłych betonowych o powierzchni 1 m2, -45 donic kwadratowych betonowych o powierzchni 0,5 

m2, -24 donice o średnicy 600 mm (9 sztuk kwiatów na donicę). Ze względu na fakt, prowadzenia 

prac związanych rewitalizacją Placu Słowiańskiego Zamawiający informuje, że obsada kwietnika na 



nim zlokalizowanego będzie możliwa dopiero po zakończeniu przedmiotowych prac. Kwietnik na 

Plantach Bytomskich, przy ulicy Stawowej oraz przy Drogowej Trasie Średnicowej został jesienią 

ubiegłego roku obsadzony cebulkami tulipanów. W związku z powyższym Zamawiający odstępuje 

od ich obsady wiosennej i zastrzega dokonanie na wskazanych obiektach wcześniejszej obsady 

letniej. Systematyczna pielęgnacja nasadzonych kwiatów obejmuje przekopywanie, zasilanie, 

podlewanie, plewienie, nawożenie, uzupełnienie ziemi i ubytków w kwiatostanie oraz usuwanie 

przekwitłych kwiatów po sezonie. Pielęgnacja rabaty bylinowo - krzewiastej przy ul. Katowickiej 

obejmuje koszenie ( 10 razy w okresie pielęgnacji), nawożenie (2 razy w okresie pielęgnacji), 

plewienie (4 razy w okresie pielęgnacji), nawożenie krzewów (2 razy w okresie pielęgnacji) i oprysk 

przed szkodnikami (2 razy w okresie pielęgnacji). Przed sporządzeniem oferty zaleca się 

przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego 

zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w 

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie co najmniej jedną ( 1 ) usługę polegającą na świadczeniu usług ogrodniczych o 

wartości usługi nie mniejszej niż 200.000 zł brutto jedna usługa. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w 

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w 

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku udziału w 

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku udziału w 

postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

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 

należycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 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, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 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, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

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

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (według załącznika nr 2), 3. oświadczenie o części 

zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (w treści 

formularza ofertowego pkt 4) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia 

podwykonawcom, 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (dotyczy również wspólników 

spółki cywilnej), 5. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy 

dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub Wykonawca w przypadku 

osób fizycznych. 6. kosztorysy ofertowe wypełnione zgodnie z załącznikami nr 9, 10, 11, 7. 

informację o przynależności do grupy kapitałowej składanej w trybie art.26 ust.2d ustawy, 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Stosownie do treści art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) 

w przypadku niepodpisania umowy na realizację zamówienia w terminie umożliwiającym dokonanie 

wiosennej obsady roślin oraz rozpoczęcia usługi pielęgnacji nasadzeń kwiatów, b) wystąpienia siły 

wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych 

otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych 

świadczonych usług ogrodniczych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: specyfikację 

istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej oraz w siedzibie 

Zamawiającego, ul. Katowicka 54, 41 - 600 Świętochłowice pok. 115-116.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

29.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski Świętochłowice ul. Katowicka 54, Wydział 

Zamówień Publicznych pok.115 -116 ( parter ). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


