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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Nasielska 
21, 05-140 Serock, woj. mazowieckie, tel. 22 782 75 73, faks 22 782 75 73. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie terenów zielonych na 
obszarze Miasta i Gminy Serock w 2012 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu 
zamówienia obejmuje: 1) Koszenie terenów zielonych przy ciągach pieszych i pieszo-
rowerowych. 2) Koszenie skwerów, trawników ulicznych i parku miejskiego. 3) Koszenie 
placów zabaw. 4) Koszenie terenów zielonych przy przystankach autobusowych. 5) Koszenie 
skarp wałów. 6) Dokaszanie przy znakach, słupkach i barierkach drogowych, słupach, 
drzewach, krzewach, ogrodzeniach, elementach wyposażenia placów zabaw, itp. 7) 
Zmiatanie, zgrabianie i wywożenie skoszonej trawy z trawników, terenów zielonych, ulic, 
ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. 8) Zbieranie i wywożenie odpadów i zanieczyszczeń 
ze skoszonych terenów. 9) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robót przed 
dostępem osób niepowołanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 10) Ustala się 
następujący zakres koszenia: a) dla terenów zielonych przy ciągach pieszych i pieszo-
rowerowych posiadających rowy odwadniające koszeniu podlegają obie skarpy rowu. b) dla 
terenów zielonych przy ciągach pieszych i pieszo-rowerowych o szerokim pasie zieleni 
przyjmuje się szerokość koszenia całej powierzchni np. od ciągu pieszego bądź pieszo-
rowerowego do pobocza drogi lub od ciągu pieszego bądź pieszo-rowerowego do ogrodzenia, 
itp. 11) Czas wykonania całego zakresu prac (określonego w załączniku Nr 1 do umowy), 
licząc od dnia rozpoczęcia robót, nie może przekroczyć dla: a) trawników, placów zabaw i 
skarp wałów - 5 dni roboczych, b) ciągów pieszych i pieszo-rowerowych - 5 dni roboczych, c) 
parku miejskiego - 1 dzień. 12) Zakres koszenia terenów zielonych jak również termin 
rozpoczęcia, każdorazowo określi Zamawiający w formie pisemnej. 13) Termin rozpoczęcia 
koszenia od momentu powiadomienia faksem lub telefonicznie Wykonawcy, nie może 
przekraczać 2 dni roboczych. 14) Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie prac 
zgodnie ze, sztuką ogrodniczą oraz zaleceniami Zamawiającego. 15) Do faktury za 
zrealizowane prace Wykonawca dołącza kartę przekazania odpadów 16) Planowana 
częstotliwość koszenia: a) tereny zielone przy ciągach pieszych i pieszo-rowerowych, 



przystanki autobusowe i skarpy wałów - 5 razy w czasie obowiązywania umowy, b) trawniki - 
7 razy w czasie obowiązywania umowy, c) place zabaw- 5 razy w czasie obowiązywania 
umowy, d) park miejski - 1 raz na 2 tygodnie. Uwaga: Podana częstotliwość koszenia jest 
orientacyjna i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany 
zakresu prac przewidzianych do wykonania.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

• Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zleci 
zamówienia uzupełniające w sytuacji, gdy warunki atmosferyczne będą szczególnie 
korzystne dla wzrostu roślin i będzie potrzeba wykonania dodatkowych prac oraz 
Zamawiający będzie posiadał dodatkowe środki na ten cel. Wartość zamówień 
uzupełniających nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
31.12.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający sprawdzi na podstawie złożonego wykazu i referencji, czy 
Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji prac objętych zamówień. 
Wymagane jest wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 3 usług koszenia terenów zielonych o wartości minimum 
50 tys.zł brutto każda. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, 
że usługi te zostały wykonane należycie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający sprawdzi na podstawie złożonego wykazu, czy Wykonawca 
dysponuje co najmniej: 10 kosiarkami konsolowymi (kosy spalinowe), 3 



kosiarkami spalinowymi pchanymi o szerokości koszenia min 50 cm (w tym 
co najmniej 1 z pojemnikiem na trawę) , 3 kosiarkami spalinowymi 
samojezdnymi o szerokości koszenia min. 90 cm, 3 dmuchawami ogrodowymi 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz 
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał 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 orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.serock.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock, w pok. 
Nr 10 (I piętro). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  11.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Serocku, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock, w pok. Nr 10 (sekretariat, I piętro). 

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 

 


