
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin
krzewów na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000160531

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poczdamska 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.glogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

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:

Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin
krzewów na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d97468ce-8327-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017026/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-12 13:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011051/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonywanie usług w zakresie koszenia trawników oraz przycinania żywopłotów i skupin
krzewów na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie

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
http://www.zgm.glogow.pl

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: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@zgm.glogow.pl.Adres internetowy
Zamawiającego: http://www.zgm.glogow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.3. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.5. Identyfikator postępowania dla
danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na
miniPortalu oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.zgm.glogow.pl.

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): 1. Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie
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wzwiązku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na
potrzebypostępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z
obowiązującymiprzepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchyleniadyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.2. W związku
zudostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają
postanowieniaokreślające jego zakres oraz wymagane informacje:a) dane osobowe osób wskazanych
do kontaktówreprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się
administratoremdanych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia
postępowaniaprzetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa
prawnaprzetwarzania),b) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Zakładu
GospodarkiMieszkaniowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania
firmy,pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i
uprawnieniaosób wskazanych do realizacji zadania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZT-PN/01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 170000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie nw. usług na terenach administrowanych przez
Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ) w zakresie:- koszenie trawników wraz z
przygotowaniem terenu do wykonania usługi (usunięciem nieczystości) z częstotliwością
minimum 4 razy w ciągu sezonu, - przycinanie żywopłotów oraz skupin krzewów wraz
zprzygotowaniem terenu do wykonania usługi (usunięciem nieczystości) z częstotliwością 2 razy
w ciągu sezonu,- przy nadmiernym wzroście roślinności koszenie trawników i przycinanie
żywopłotów i skupin wg potrzeb i wskazań Zamawiającego - zbieranie odpadów z koszenia
trawników i przycinania żywopłotów (biomasy) i wywożenie na wysypisko
odpadówkomunalnych.2. Powierzchnie trawników i żywopłotów podlegające usługom, o których
mowa w ust. 1:- powierzchnia trawników: 112 166,83 m2,- powierzchnia żywopłotów: 18 106,28
m2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-04-12 do 2021-11-30
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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: Na podstawie przyjętych 2 kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 42

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 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki dotyczące zdolności wykonawcy do występowania w obrocie gospodarczym. Na
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potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub
zawodową wykaże i udokumentuje, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych
lubhandlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania2.
Warunkidotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lubzawodowej.Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień wynikających przepisów art. 114 ustawy Pzp.3.
Warunkidotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy:a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 50.000,00 zł bruttob) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę w wysokości co najmniej 100.000,00 zł brutto. Jeżeli z uzasadnionych
przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.W
przypadkuzłożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku
Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w
dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.4. Warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:1) W zakresie
doświadczenia:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą
iudokumentują, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi/usługę
odpowiadająceswym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi koszenia
trawników opowierzchni nie mniejszej niż 50 000 m2 za 1-krotność usługi oraz przycinania
żywopłotów i skupin krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 za 1-krotność usługi.2)
W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują w okresie wykonywania zamówienia
osobamizdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 8
pracownikami.Potwierdzeniem będzie wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.3) W zakresie
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:Na potwierdzenie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym, Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
następującym sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia:- 4 kosiarki nożowo-
koszowe,- 2 kosiarki traktorowe z koszami,- 4 podkaszarki żyłkowe,- 1 ciągnik z przyczepą
ddousuwania urobku po wykonaniu usługi,- 3 pary nożyc do żywopłotów.Uwaga!Zgodnie z art.
118ust. 1-3 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać
nazdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnychzasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zgodnie z art. 119 ust. Pzp Zamawiający ocenia, czy
udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe lub ichsytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt.
3 i 4,, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.Zgodnie z art. 122, jeżeli doświadczenie
zawodowe podmiotuudostępniającego zasoby nie potwierdza spełniania przez wykonawcę
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warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.Udostępnienie doświadczenia musi być potwierdzone rzeczywistym
udziałem wwykonawstwie robót. Nie dopuszcza się świadczenia usługi doradztwa.

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. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów :1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniempodatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej
jednostki organizacyjnej ZakładuUbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;UWAGA:W przypadku składania ofert przez spółki
cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.3) odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp;4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem
podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1170)5) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowychzgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.UWAGA:W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII
ust.1 pkt 1-5 SWZ również dlatych podmiotów .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniuZamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :1) Wykaz usług
odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (usługi koszenia
trawników o powierzchni nie mniejszej niż 50 000 m2 za 1-krotność usługi oraz przycinania żywopłotów
i skupin krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 za 1-krotność usługi) wykonanych, a
wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączenie
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
byćwydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu,2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia
środków transportu, którymi dysponuje Wykonawca, a w przypadku gdy Wykonawca nie będzie
dysponował w/w środkami transportu przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu. Kserokopię dowodów
rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do wykonania zamówienia, poświadczonych za zgodność z
oryginałem.3) Wykaz 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
dodysponowania tymi osobami, tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie przydzielonej grupy skazanych, wraz z
informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia, zakresu czynności
ipodstawie dysponowania tymi osobami wraz z kserokopią ich prawa jazdy poświadczonych za
zgodność z oryginałem4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto;5)
Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówieniana kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł słownie: dwa tysiące
złotych00/100

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:1) w stosunku
do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,2) łącznie spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej
lubekonomicznej,3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców
wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego
przez Zamawiającego,4) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których
mowa wart. 108 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia:1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu
ozamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych
postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania
zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:a) określają rodzaj i
zakres zmian,b) określają warunki wprowadzenia zmian,c) nie przewidują takich zmian,
któremodyfikowałyby ogólny charakter umowy;2) gdy nowy wykonawca ma
zastąpićdotychczasowego wykonawcę:a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w
postanowieniach umownych,o których mowa w pkt. 1, lub b) w wyniku sukcesji, wstępując
wprawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub
jegoprzedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy,a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub c) w wyniku
przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w
przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;3) jeżeli dotyczy realizacji, przez
dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót budowlanych, a, których nie uwzględniono w
zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia,
usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,b) zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,c)
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;4) jeżeli konieczność zmiany umowy
spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowi, ul. Poczdamska 1, 67-
200 Głogów

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniempodatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należnościwraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonaniadecyzji właściwego organu;2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZakładuUbezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;UWAGA:W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnejewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp;4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1170)5) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowychzgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.UWAGA:W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII ust.1 pkt 1-5 SWZ również dlatych podmiotów .
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniuZamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :1) Wykaz usług odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (usługi koszenia trawników o powierzchni nie mniejszej niż 50 000 m2 za 1-krotność usługi oraz przycinania żywopłotów i skupin krzewów o powierzchni nie mniejszej niż 10 000 m2 za 1-krotność usługi) wykonanych, a wprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byćwydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz niezbędnych do wykonywania zamówienia środków transportu, którymi dysponuje Wykonawca, a w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował w/w środkami transportu przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu. Kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do wykonania zamówienia, poświadczonych za zgodność z oryginałem.3) Wykaz 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 dodysponowania tymi osobami, tj. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie przydzielonej grupy skazanych, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, doświadczenia, zakresu czynności ipodstawie dysponowania tymi osobami wraz z kserokopią ich prawa jazdy poświadczonych za zgodność z oryginałem4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na kwotę co najmniej 50.000,00 zł brutto;5) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniana kwotę co najmniej 100.000,00 zł brutto.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-24 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowi, ul. Poczdamska 1, 67- 200 Głogów
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-24 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 29 dni



