
Dz.U./S S169
02/09/2022
478195-2022-PL

1 / 9

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478195-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2022/S 169-478195

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 191675557
Adres pocztowy: 10 Lutego 24
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marek Kamiński
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl 
Tel.:  +48 587612085
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zdiz.gdynia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://www.zdiz.gdynia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni w latach 2022-2024 (rejon I, IV)

Numer referencyjny: EZP.271.56.2022

II.1.2) Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej na terenie 
miasta Gdyni podzielonym na 2 rejony (część 1 – Rejon I i część 2 – Rejon IV), w latach 2022 -2024. 2. Zakres 
zamówienia obejmuje konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej (przyuliczne tereny zieleni, skwery, 
zieleńce, parki, parki kieszonkowe, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe, 
paleniska, boiska, wybiegi dla psów), w szczególności: a) pielęgnację terenów zieleni miejskiej, b) konserwację 
elementów małej architektury.

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:
Część 1 – rejon I

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
77342000 Przycinanie żywopłotów
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni w 
rejonie I (przyuliczne tereny zieleni miejskiej, skwery, zieleńce, parki, place zabaw, place do ćwiczeń, wybiegi 
dla psów), w tym: a) pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, b) konserwacja elementów małej architektury. 2. 
Rejon I obejmuje: a)część dzielnicy Śródmieście: Skwer Kościuszki wraz z terenami przyległymi: Al. Jana 
Pawła II, ul. Borchardta, część Bulwaru Szwedzkiego, ul. Zawiszy Czarnego, część Parku Rady Europy, b) 
dzielnicę Kamienna Góra wraz z terenami przyległymi: częścią ul. Armii Krajowej, Placem Grunwaldzkim, 
Bulwarem Nadmorskim i Skwerem im. Tajnego Hufca Harcerzy, c) dzielnicę Wzgórze Św. Maksymiliana, 
Orłowo, Redłowo. 3.Powierzchnia terenów zieleni w rejonie I objętych bieżącą konserwacją wynosi: 45,88 
ha. 4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy 
zawierają załączniki do SWZ: ZAŁĄCZNIK 1/I - opis przedmiotu zamówienia dla rejonu I, ZAŁĄCZNIK 1A/I - 
zakres rzeczowy, ZAŁĄCZNIK 1B/I – wzór meldunku, ZAŁĄCZNIK 1C/I - mapka poglądowa, ZAŁĄCZNIK 2/
I - Formularz cenowy, ZAŁĄCZNIK 10 – wzór umowy 5. Wykonawca zapewnia, iż w trakcie obowiązywania 
umowy będzie spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późń. zm.). 6. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest do dysponowania stałą bazą w Gdyni lub w rejonie Gdyni wyposażoną w środki komunikacji 
teleinformatycznej (telefon, internet), zapewniającą warunki do stacjonowania ludzi i sprzętu wykorzystywanego 
do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa 
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych 
zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych 
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usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej 
na terenie miasta Gdyni. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne usługi: w przypadku 
zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel. 8. 
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1 – 54 000,00 zł. 9. Zamawiający, 
działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje że będzie przetwarzał przekazane przez 
Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz 
osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, 
a związanych z realizacją zamówienia, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu 
zamówienia. 10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym punkcie 
ogłoszenia pozostałe informacje dot. RODO dostępne są w SWZ wraz z niniejszym ogłoszeniem pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozpoczęcia wykonania usługi w zakresie koszenia trawników lub grabienia 
liści / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publ., które zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zam., nie zostały mu przyznane.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – rejon IV

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
77342000 Przycinanie żywopłotów
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

02/09/2022 S169
https://ted.europa.eu/TED

3 / 9

https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings


Dz.U./S S169
02/09/2022
478195-2022-PL

4 / 9

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasta Gdyni

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni 
w rejonie IV, w tym: a) pielęgnacja terenów zieleni miejskiej, b) konserwacja elementów małej architektury. 
2. Rejon IV obejmuje dzielnice: Śródmieście wraz z terenami przyportowymi, Oksywie, Obłuże, Pogórze i 
Babie Doły. 3. Powierzchnia terenów zieleni w rejonie IV objętych bieżącą konserwacją wynosi: 45,44 ha. 4. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają 
załączniki do SWZ: -ZAŁĄCZNIK 1/IV - opis przedmiotu zamówienia dla rejonu IV -ZAŁĄCZNIK 1A/IV - zakres 
rzeczowy -ZAŁĄCZNIK 1B/IV – wzór meldunku -ZAŁĄCZNIK 1C/IV - mapka poglądowa -ZAŁĄCZNIK 2/IV 
- Formularz cenowy -ZAŁĄCZNIK 10 – wzór umowy 5. Wykonawca zapewnia, iż w trakcie obowiązywania 
umowy będzie spełniał wymagania określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późń. zm.). 6. W okresie realizacji zamówienia 
Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania stałą bazą w Gdyni lub w rejonie Gdyni wyposażoną w środki 
komunikacji teleinformatycznej (telefon, internet), zapewniającą warunki do stacjonowania ludzi i sprzętu 
wykorzystywanego do realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, 
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita 
wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. Zamówienie polega na powtórzeniu 
podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. konserwacji bieżącej terenów 
zieleni miejskiej na terenie miasta Gdyni. Warunki, na jakich zostaną udzielone zamówienia na podobne 
usługi: w przypadku zaistnienia takiej konieczności i posiadania przez Zamawiającego środków finansowych 
na ten cel. 8. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 2 – 40 000,00 zł. 
9. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje że będzie przetwarzał 
przekazane przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych 
do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego do podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy, a związanych z realizacją zamówienia, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków możliwych do wpisania w niniejszym 
punkcie ogłoszenia pozostałe informacje dot. RODO dostępne są w SWZ wraz z niniejszym ogłoszeniem pod 
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin rozpoczęcia wykonania usługi w zakresie koszenia trawników lub grabienia 
liści / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
1. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki publ., które zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zam., nie zostały mu przyznane.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 ustawy. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 
7 ust. 1 pkt 1) - 3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) 
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 
nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 4. Jednocześnie Zamawiający 
przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) 4) i 8) W celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących podmiotowych 
środków dowodowych: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) 
ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 
tytułem środka karnego, 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy 3) zaświadczenia 
albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy 5) 
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy, o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) 6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i 
niepodleganiu wykluczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego 
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy na 
formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – „JEDZ”, o treści odpowiadającej załącznikowi 
nr 11 do SWZ. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia 
wykonawcy ubiegającego się o zamówienie o którym mowa w art. 125 ust. w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1) - 
3) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w związku art. 5k rozporządzenia 
Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do SWZ. Ze względu na 
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ograniczoną ilość liter wpisywanych do ogłoszenia pozostałe informacje znajdują się w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia zamieszczonej na stronie postępowania.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda: 1) wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie: dla CZĘŚCI 1 – rejon I : a) jednej usługi która obejmowała swoim 
zakresem pielęgnację zieleni miejskiej oraz konserwacji elementów małej architektury, o wartości zamówienia 
równej lub wyższej niż 1 000 000,00 zł brutto, w tym b) jednej usługi polegającej na pielęgnacji zieleni miejskiej 
oraz konserwacji elementów małej architektury, obejmującej świadczenie usługi w sposób ciągły przez okres 
6 miesięcy, o wartości zamówienia równej lub wyższej 250 000 zł brutto, CZĘŚCI 2 – rejon IV: a) jednej usługi 
która obejmowała swoim zakresem pielęgnację zieleni miejskiej oraz konserwacji elementów małej architektury, 
o wartości zamówienia równej lub wyższej niż 900 000,00 zł brutto, w tym b) jednej usługi polegającej 
na pielęgnacji zieleni miejskiej oraz konserwacji elementów małej architektury, obejmującej świadczenie 
usługi w sposób ciągły przez okres 6 miesięcy, o wartości zamówienia równej lub wyższej 200 000 zł brutto, 
Powyższe wymagania dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu dla poszczególnych części 
zamówienia muszą być spełnione dla każdej części oddzielnie. Dotyczy wszystkich części: Przez „jedną usługę” 
należy rozumieć jedną umowę, np. umowa wieloletnia będzie traktowana jako jedna usługa. W przypadku 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub polegających na zasobach innych 
podmiotów, wymagany warunek dla wybranej części musi być spełniony przez jednego Wykonawcę. Nie jest 
dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia, w 
zakresie opisanym powyżej, przez różne podmioty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ciąg dalszy warunków zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowej: 2) dysponowania co najmniej 
następującymi urządzeniami technicznymi: dla CZĘŚCI 1 – rejon I, CZĘŚCI 2 - rejon IV: - dwoma samochodami 
ciężarowymi o pojemności ładunkowej minimum 4m3 przeznaczonymi do transportu odpadów, w tym jeden o 
dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, - jednym samochodem ciężarowym o ładowności 
minimum 3,5 tony, - dwiema kosiarkami samojezdnymi o szerokości roboczej w przedziale od 100 cm do 
160 cm. Powyższe wymagania muszą być spełnione dla każdej części zamówienia oddzielnie. Zamawiający 
nie dopuszcza wykazywania tych samych urządzeń dla poszczególnych części zamówienia. W przypadku 
składania oferty na dwie części ww. wymagania muszą być spełnione łącznie, dla każdej części oddzielnie. 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany dla wybranej 
części warunek dysponowania urządzeniami może być spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo kontroli sprzętu i bazy przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej realizacji. oraz 
3) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia co najmniej: dla CZĘŚCI 1 – rejon I, CZĘŚCI 2 - 
rejon IV: a) jednej osoby, pełniącej funkcję kierownika prac w zakresie bieżącej konserwacji terenów zieleni 
miejskiej posiadającej: –wykształcenie wyższe kierunkowe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu lub rolnicze 
i co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy przy pielęgnacji zieleni miejskiej, lub –studia podyplomowe o 
kierunku ogrodniczym lub architektura krajobrazu lub rolniczym i co najmniej 3 - letnie doświadczenie w pracy 
przy pielęgnacji zieleni miejskiej, oraz b) 4 osób wykonujących prace w terenie, posiadających: – wykształcenie 
ogrodnicze co najmniej na poziomie zawodowym i roczne doświadczenie w pracy przy pielęgnacji zieleni 
miejskiej, lub - wykształcenie inne niż wymienione powyżej i co najmniej 2-letnie doświadczenie przy pielęgnacji 
zieleni miejskiej, Powyższe wymagania muszą być spełnione dla każdej części zamówienia oddzielnie. 
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Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych osób dla poszczególnych części zamówienia. W 
przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany warunek może być 
spełniony łącznie przez Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji oraz zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do 
SWZ

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
1. Składanie ofert odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/proceedings 2. Ofertę i dokumenty 
składane z ofertą można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. 2. W przypadku wystąpienia awarii 
systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 3. Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących zał. 
do SWZ. 2. Ofertę i dokumenty składane z ofertą i w czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne 
można złożyć jedynie w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za 
pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus 3. Dokumenty składane z ofertą: a) oświadczenie o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp na formularzu „JEDZ”, b) wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 
(zgodnie z zał. 7 do SWZ) lub inny podmiotowy śr. dowodowych potwierdzający, że Wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, c) w przypadku, gdy Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, d) Formularz Oferta, wg wzoru, o 
treści odpowiadającej zał.1 do SWZ.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA, e) Formularz cenowy, wg wzoru Zamawiającego, 
o treści odpowiadającej odpowiednio. Zał. 2/I, 2/IV do SWZ, f) jeżeli Wykonawca zastrzega w ofercie infor. 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć dok. potwierdzające zastrzeżenie tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je Zamawiającemu w 
wydzielonym i oznaczonym pliku. g) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają 
wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z zał. 8 do SWZ. 4. Pozostałe dokumenty składane na wezwanie 
Zamawiającego: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ - zał.2 do SWZ, b) 
wykaz usług wg zał. 4 do SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie lub wykonywanie, 
c) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zam. publ. - zał. 5 do SWZ, d) 
wykaz osób wg zał.6 do SWZ. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z KRK, o której mowa w rozdziale 8 ust. 5 pkt 1) SWZ – 
składa infor. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, 
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 5 pkt 1) ; 2) 
zaświadczenia, o którym mowa w Rozdz. 8 ust. 5 pkt 2) SWZ, albo innego dokumentu potw., że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne, o których mowa w Rozdz. 8 ust. 5 pkt 
3) SWZ, 3)odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG, o których mowa w Rozdz. 8 ust. 5 pkt 4) SWZ – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, 
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gosp. 
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, 6. Informacje dot. postępowania, w tym warunków 
udziału i składanych dokumentów znajdują się pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia/
proceedings

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 3. Szczegółowe informacje 
dotyczące środków ochrony prawnej oraz terminów składania odwołań określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2022
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