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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Staszów , ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 015

8642014, faks 015 8643261.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie w roku 2017 terenów

zielonych, będących własnością Gminy Staszów, usytuowanych na terenie miasta i gminy Staszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

bieżące utrzymanie w roku 2017 terenów zielonych będących własnością Gminy Staszów usytuowanych

na terenie miasta i gminy Staszów obejmujące: 1) Trawniki - na terenie miasta Staszowa - powierzchnia

ogółem 334 808 m2: a) koszenie traw z częstotliwością wskazaną w załączniku nr 1 do projektu umowy,

grabienie i wywożenie do kompostowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

w Rzędowie, b) bieżące grabienie liści i wywożenie do kompostowania do Regionalnej Instalacji

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie, c) nawożenie trawników (powierzchnia ogółem -

334 808 m2) dwa razy w roku uniwersalnymi nawozami ogrodniczymi (w czasie i ilości zgodnej z instrukcją

wysiewu): - nawożenie wiosenne - w miesiącu kwietniu nawozami tzw. startowymi lub wiosennymi

nawozami do trawników posiadającymi w swoim składzie wysoką zawartość azotu - N, oraz komplet
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niezbędnych makroelementów (fosfor- P i potas - K oraz magnez - Mg i wapń - Ca), - nawożenie jesienne -

na przełomie sierpnia i września nawozami posiadającymi w swoim składzie dużą zawartość fosforu i

potasu - makroelementów, które mają dobry wpływ na zimowanie trawników, d) rekultywacja miejsc

wydeptanych i zniszczonych poprzez wysianie i pielęgnację traw uniwersalnych, usunięcie starej trawy,

dowiezienie ziemi i zasianie nowej trawy na terenie miasta i gminy Staszów, w miejscach wskazanych

przez Zamawiającego; 2) Żywopłoty i skupiska krzewów na terenie miasta Staszowa - powierzchnia

ogółem 2 000 m2: a) wykonywanie cięć pielęgnacyjnych oraz formowanie żywopłotów i krzewów,

wraz z zebraniem i wywiezieniem ściętych gałęzi do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów

Komunalnych w Rzędowie, b) wapnowanie wapnem magnezowym zgodnie z normami raz w roku, c)

nawożenie nawozami mineralnymi (w czasie i ilości zgodnej z instrukcją wysiewu) dwa razy w roku; 3)

Kwietniki, rabaty bylinowe i donice (do 50szt.) na terenie miasta Staszowa (Rynek, park im. A.Bienia i teren

przy UMiG Staszów) - powierzchnia ogółem - 635 m2: a) wapnowanie wapnem magnezowym zgodnie z

normami raz w roku, b) zakup i nasadzenie (zgodnie ze sztuką nasadzeń), kwiatów w ilościach: - Begonia -

3 200 szt., - Szałwia - 1 500 szt., - Pelargonia - 2 000 szt., - Żeniszek - 500 szt., - Niecierpek - 500 szt., -

Dalia - 400 szt., - Dragon - 100 szt., - Trawy Ozdobne - 100 szt. c) pielenie, podlewanie, bieżące

odchwaszczanie, przycinanie kwiatostanów - według potrzeb - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, d)

zabezpieczenie bylin do przezimowania, e) usuwanie obumarłych roślin i przekwitłych kwiatostanów - nie

rzadziej niż dwa razy w tygodniu, f) nawożenie wiosenne - w miesiącu kwietniu rabat bylinowych nawozami

wiosennymi bogatymi w azot- N, (długo działającymi) w ilości zgodnej z instrukcją wysiewu, g)

kompostowanie wiosenne (przed sadzeniem kwiatów) terenów przeznaczonych pod uprawę kwiatów

jednorocznych (w ilości zgodnej z instrukcją dawkowania); 4) Drzewa - wszystkie drzewa na terenach

stanowiących własność Gminy Staszów, rosnące w granicach administracyjnych miasta: a) prześwietlanie i

formowanie koron drzew, b) cięcia pielęgnacyjne drzew, c) oczyszczanie drzew z odrostów, d) wykonanie

przeglądu wszystkich drzew objętych przedmiotem zamówienia pod kątem ich stanu fitosanitarnego i

technicznego - raz w roku, e) wykonanie wykazu drzew kwalifikowanych do usunięcia, które: - zagrażają

bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych, - zagrażają bezpieczeństwu ruchu

drogowego, - wymagają usunięcia, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów, - obumarły

lub nie rokują szansy na przeżycie; f) usuwanie wiatrołomów - nie więcej niż 100 sztuk, g) zakup do

nasadzeń na terenie miasta i gminy Staszów, celem uzupełnienia zieleni sadzonek drzew ozdobnych (nie

mniej niż 100 sztuk) i krzewów ozdobnych (nie mniej niż 200 sztuk), h) na zadanie opisane w pkt 4 lit. g

Wykonawca udziela 12-miesięcznej gwarancji. 5) Drzewa rosnące na terenie gminy Staszów na

nieruchomościach stanowiących własność gminy Staszów: a) usuwanie drzew suchych, obumarłych i

zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz bezpieczeństwu ruchu pieszego i kołowego w ciągach

komunikacyjnych - na zlecenie Zamawiającego - do 300 sztuk w roku, w tym: - drzewa o obwodzie pnia

(mierzonego na wysokości 130 cm) 51cm do 100 cm - do 100 szt., - drzewa o obwodzie pnia (mierzonego

na wysokości 130 cm) od 101 do 200 cm - do 50 szt., - drzewa o obwodzie pnia (mierzonego na wysokości

130 cm) powyżej 200 cm - do 50 szt. b) usuwanie wiatrołomów - nie więcej niż 100 szt.; 6) Bieżące
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utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie drogowym dróg gminnych na terenie miasta Staszowa w ilości

ok. 30 000 m2, polegające głównie na: a) koszeniu trawy, grabieniu i wywożeniu do kompostowania do

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie - nie mniej niż sześć razy w

roku, b) formowaniu koron drzew i krzewów; 7) Bieżące utrzymanie zieleni znajdującej się w pasie

drogowym dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Staszów, wymienionych w załączniku Nr 2 do

projektu umowy, na długości ok. 111,2 km polegające głównie na: a) koszeniu traw na całej szerokości

pasa drogowego (wraz z rowami przydrożnymi) - nie mniej niż trzy razy w roku, b) usuwaniu krzewów

powodujących niedrożność rowów przydrożnych, c) przycinaniu koron drzew i krzewów obniżających

widoczność na drodze, wchodzących w skrajnię jezdni i zasłaniających tarcze znaków drogowych i innych

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - na długości nieprzekraczającej 50 km pasa drogowego, d)

uporządkowaniu terenu objętego ww. pracami - uprzątnięciu i wywiezieniu obciętych konarów i gałęzi do

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rzędowie; 8) Na terenach usytuowanych

na terenie gminy Staszów - tereny zielone na terenie sołectw - powierzchnia ogółem - 73 746,00 m2 -

koszenie traw w częstotliwości wskazanej w załączniku nr 3 do projektu umowy. Projekt umowy wraz z

następującymi załącznikami: - Załącznik Nr 1 - Wykaz numerów ewidencyjnych działek (trawników),

usytuowanych na terenie miasta, przeznaczonych do utrzymania wraz z ich powierzchnią oraz

częstotliwością wykonywania koszenia trawy w czasie trwania umowy, - Załącznik Nr 2 - Wykaz dróg

gminnych na terenach wiejskich gminy Staszów, przeznaczonych do utrzymania (koszenie traw), -

Załącznik Nr 3 - Wykaz numerów ewidencyjnych działek (tereny zielone), usytuowanych na terenie sołectw,

przeznaczonych do utrzymania wraz z ich powierzchnią oraz częstotliwością wykonywania koszenia trawy

w czasie trwania umowy, stanowi załącznik Nr 9 SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być

wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) w zakresie transportu i zbierania odpadów powstałych

w wyniku realizacji zamówienia oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Termin realizacji zamówienia: od dnia

01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.30.00-7, 77.34.00.00-5.

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: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7000,00 zł (słownie

złotych: siedem tysięcy 00/100), w formach i w terminie określonych w SIWZ, zgodnie z ustawą Prawo

zamówień publicznych.

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

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga

należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługi,

dotyczącej bieżącego utrzymania zieleni przez co najmniej jeden sezon wegetacyjny,

obejmującej m. in.: koszenie traw o łącznej powierzchni min. 300 000 m2, nawożenie trawników,

sadzenie kwiatów, formowanie koron drzew o wartości całego zamówienia minimum brutto 100

000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w

ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona

oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym w celu

realizacji zamówienia zamawiający wymaga dysponowania m. in.: -kosiarką bijakową - min. 1

szt., -kosiarką trawnikową - min. 1 szt., -nożycami mechanicznymi do żywopłotów - min. 2 szt.,

-kosą spalinową - min. 8 szt., -podnośnikiem koszowym wysokościowym typu zwyżka - min. 1

szt., -piłą spalinową - min. 2 szt., -samochodem samowyładowczym ze skrzynią ładunkową o ład.

min 3,5 t - min. 1 szt., -ciągnikiem rolniczym z przyczepą - min. 1 szt., -zgrabiarką ciągnikową do

trawy - min. 1 szt., -rębakiem do drewna - min. 1 szt. Na potwierdzenie spełniania niniejszego

warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie
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spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych

oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dotyczącego osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający

wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności: -do

obsługi kos spalinowych - min. 8 osób, -do obsługi pilarek spalinowych - min. 2 osoby, -do

obsługi podnośnika wysokościowego - min. 1 osoba, -do prac na wysokości powyżej 1,0 m - min.

2 osoby. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w

ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia lub dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona

oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając

zapisy art. 26 ust. 3 ustawy

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;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania

tymi zasobami;

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług,  kontrolę jakości  lub kierowanie robotami budowlanymi,
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wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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;

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;

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)

- Wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr 1 SIWZ - Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie
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warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych

innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, że

będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby wykonania zamówienia (pkt. 10 SIWZ). - Jeżeli wykonawca zastrzegł, że informacje zawarte w

ofercie, nie mogą być udostępniane zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. - Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę

reprezentuje pełnomocnik. - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku

wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty / Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Przepisy dotyczące wykonawcy

stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Jeżeli

oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana zamawiający

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę

tych wykonawców. - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie

umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Każdy oddzielnie z Wykonawców

występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Pzp; - Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1

ustawy - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - dokumenty

wskazane w pkt III.4, pkt III.5 oraz pkt.III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ (jeżeli dotyczy) - każdy z

Wykonawców musi złożyć oddzielnie, - dokumenty wskazane w pkt III.6 niniejszego ogłoszenia i w SIWZ

(jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Wykonawcy składają

łącznie. Dokumenty dotyczące podmiotów zagranicznych 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym

oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis dot. wystawienia dokumentu o którym

mowa w pkt III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia stosuje się odpowiednio. 2. W przypadku wątpliwości co do

treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - czas przystąpienia do usunięcia wiatrołomów - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania

zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) w zakresie zmiany wysokości

wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) w zakresie

sposobu spełniania przez Wykonawcę świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy w

przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób spełniania

świadczenia, 3) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku zmiany albo rezygnacji z

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust.2b

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 4) w zakresie zmian

wysokości wynagrodzenia wynikających ze zmniejszenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy, 5) w

zakresie zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności lub zmiany danych teleadresowych

określonych w niniejszej umowie, wynikających ze zmian organizacyjnych. 3. Wszystkie postanowienia

wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią

jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 2

niniejszego paragrafu nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.staszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w

Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, pokój 308.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2016

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

sekretariat-pok.104.

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zamówienie nie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej..

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
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