
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Rewitalizacja parku dworskiego w Gorzeniu Górnym, gm. Wadowice wg dwóch zadań.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wadowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072183421

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Batorego 2

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@powiatwadowicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwadowicki.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:

Rewitalizacja parku dworskiego w Gorzeniu Górnym, gm. Wadowice wg dwóch zadań.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f9e062-4e98-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285645/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26 11:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000892/17/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.39 Rewitalizacja parku dworskiego w Gorzeniu Górnym, gm. Wadowice

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/

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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e mail:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

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): Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiat
Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach jest Pan Paweł Pławny

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NIZ.272.TP.109.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
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odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację parku dworskiego w Gorzeniu Górnym, gm.
Wadowice, wpisanego decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Krakowie do rejestru zabytków pod numerem A-832/M, zlokalizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych: 505/1, 505/2, 527/1, obręb ewidencyjny Gorzeń Górny, jednostka
ewidencyjna Wadowice – obszar wiejski min. wykonanie prac pielęgnacyjnych, usunięcia drzew i
krzewów, nowych nasadzeń w parku dworskim w Gorzeniu Górnym;

4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-29

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: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i
funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb
użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie terminu gwarancji

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje rewitalizację parku dworskiego w Gorzeniu Górnym, gm.
Wadowice, wpisanego decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Krakowie do rejestru zabytków pod numerem A-832/M, zlokalizowanego na działkach o
numerach ewidencyjnych: 505/1, 505/2, 527/1, obręb ewidencyjny Gorzeń Górny, jednostka
ewidencyjna Wadowice – obszar wiejski m in. Oczyszczenie nawierzchni alejek
reprezentacyjnych i ścieżek komunikacyjnych położonych na terenie kompleksu parkowego w
Gorzeniu Górnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77313000-7 - Usługi utrzymania parków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-29

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: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji
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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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawców spełnienia warunków określonych w art.
112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
� zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
� zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
� zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej,
DOTYCZY ZADANIA NR 1
� warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, należycie zrealizował a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
realizuje jedną usługę obejmującą pielęgnację i wycinkę drzew na obszarze zielonym wpisanym
do rejestru zabytków, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługa ta została wykonana
lub jest wykonywana należycie. 
W przypadku, kiedy wymagana dla potwierdzenia doświadczenia zawodowego usługa, jest
częścią większego zamówienia, obejmującego szerszy zakres usług lub była wykonywana w
ramach konsorcjum, należy wykazać zakres, potwierdzający spełnianie warunku udziału w
postępowaniu. 

� warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

• co najmniej 1 osobą skierowaną do kierowania pracami prowadzonymi w niniejszym
zamówieniu, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których
program obejmował zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w
zakresie prowadzenia prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich, przy zabytkach
będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną
do rejestru, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego
semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach
konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach
wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją
kultury;
• co najmniej 1 osobą do wykonania prac o charakterze technicznym w zakresie przedmiotu
zamówienia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł
zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom zawodowy albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez
co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją
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kultury.
DOTYCZY ZADANIA NR 2
� zamawiający nie określa wymagań w przedmiotowym zakresie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, 
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w złożonym oświadczeniu, o którym
mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108
ust 1 ustawy Pzp wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
zamawiający będzie żądał poniższych środków dowodowych: 
� wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 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, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; -
DOTYCZY ZADANIA NR 1
� wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami; - DOTYCZY ZADANIA NR 1

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:
Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z
art. 58 ust. 2 zakres jego uprawnień wobec zamawiającego - według zapisów w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień
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publicznych jak również w razie wystąpienia okoliczności określonych w umowie. Zmiany
umowy mogą być dokonane w razie wystąpienia następujących okoliczności:

1) zaistnienie okoliczności siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin realizacji umowy,
sposób realizacji lub przedmiot zamówienia, pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na
piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności oraz udokumentowania jej właściwymi dowodami,
przy czym za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne,
którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła w chwili zawarcia
umowy przewidzieć, ani mu zapobiec, takie jak: działania władz publicznych, wojna, ataki
terrorystyczne, strajki, klęski żywiołowe jak powodzie, huragany, pożary, epidemie itp. zdarzenia;

2) stwierdzenie, że którekolwiek z postanowień umowy jest niezgodne z prawem, bądź zostanie
uznane za niezgodne z prawem na skutek zmiany obowiązujących przepisów prawa, związanych
z przedmiotem umowy, dokonanej po dacie zawarcia umowy;

3) wystąpienie zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, których nie można było
przewidzieć przed datą zawarcia umowy, mających wpływ na przedmiot umowy lub na warunki
jego realizacji;

4) zaistnienie konieczności zastosowania odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych niż pierwotnie przewidywane, w sytuacji gdy ich niezastosowanie grozi
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;

5) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą
wpłynąć na należyte wykonanie umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może
dokonać jej zmiany zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy wymienionej w §24 ust. 1 niniejszej umowy;

6) w przypadku, gdy zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest istotna w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych.

2. Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji umowy;
2) procedur o charakterze formalnym, w szczególności zmiany wzorców dokumentów
stanowiących załączniki do umowy lub szablonów, lub stanowiących załączniki do warunków
technicznych;
3) usunięcia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób.

3. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są przez osoby uprawnione w formie pisemnych
aneksów, za wyjątkiem sytuacji, w których wskazano w treści umowy brak konieczności
zawierania aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285645/01 z dnia 2021-11-26

2021-11-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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