
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zom.waw.pl

Warszawa: wymiana drzew w donicach na ul. Świętokrzyskiej w Warszawie

Numer ogłoszenia: 158345 - 2015; data zamieszczenia: 3 0.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Oczyszczania Miasta , Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 277 04 70, faks 22 6282674.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zom.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  wymiana drzew w donicach na ul. Świętokrzyskiej w

Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: 1.ETAP

I - przesadzenie z donic 69 szt. wiśni do zapewnionego przez Wykonawcę miejsca zimowania oraz posadzenie w

ich miejsce w donicach 102 szt. świerków wypożyczonych przez Wykonawcę na okres zimy, ETAP II -

pielęgnacja przez okres zimowy posadzonych w donicach 102 szt. świerków i zadołowanych 69 szt. wiśni, -

usunięcie świerków z donic przez Wykonawcę oraz posadzenie w ich miejsce 102 szt. platanów, - posadzenie

wiśni przechowywanych przez Wykonawcę w okresie zimowym w miejsca wskazane przez Zamawiającego na

terenie m. st. Warszawy, ETAP III - pielęgnacja posadzonych 102 szt. platanów. 2.Zakres prac oraz warunki

techniczne wykonania umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający zaleca Wykonawcom przed

złożeniem oferty dokładne zapoznanie się z terenem, na których będą wykonywane w/w prace oraz rodzajem

donic, w których będą posadzone drzewa. 3. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia

stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy, dotyczące klauzuli społecznej 3.1 . Sposób i okres wymaganego zatrudnienia

osób realizujących przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby 1 osoba, która wykonywać będzie

czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia (tzn. prace ogrodnicze) opisane w załączniku nr 6

została zatrudniona na podstawie umowy o pracę (w wymiarze czasu pracy co najmniej 0,5 etatu). Wykonawca
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lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienioną osobę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania

lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia

na to miejsce innej osoby w terminie do 14 dni. 3.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osoby Wykonawca

w terminie do 10 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy będzie zobowiązany do przedstawienia

Zamawiającemu kopii umowy o pracę z ww. osobą, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

oraz do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zatrudnionego

pracownika. Określona w umowie o pracę wysokość wynagrodzenia pracownika nie może być niższa, niż kwota

minimalnego wynagrodzenia określona w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 3.3. Uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu

niespełnienia tych wymagań 3.3.1 Sposób monitorowania W terminie 5 dni od zgłoszenia żądania przez

Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z

oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzających odprowadzanie składek ZUS za zatrudnionego pracownika

(raport o wysyłce i potwierdzeniu z pozycjami raportów), obejmujące okres realizacji zamówienia. Na każde

żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca

jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 3.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w

zakresie zatrudnienia. a) W przypadku nieprzedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt. 3.3.1 SIWZ

Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN, b) W przypadku

dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 3.3.1 SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia,

Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak

za nienależyte wykonanie zamówienia, c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ww. osoby,

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej, w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia, d)

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww.

osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na

okres realizacji zamówienia..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.21.16.00-8, 77.21.15.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  7.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:
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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 dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z zał. nr 1 do SIWZ; 2. potwierdzenia wniesienia wadium; 3. w

przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające

jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (oryginał lub kopia potwierdzona

notarialnie); 4. pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej (w przypadku gdy takie upoważnienie nie

wynika z innych dokumentów załączonych do oferty).

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 - Skrócenie terminu wymiany świerków na platany - 5

IV.2.2)

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

http://aukcje.um.warszawa.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość

zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: - zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad

realizacją umowy, - zmiany §8 ust. 1 umowy w zakresie podwykonawstwa, w tym zmiana zakresu prac

wykonywanych przez wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego

podwykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zom.waw.pl
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Oczyszczania Miasta,

Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, pok. 100 lub 100A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.11.2015

godzina 09:00, miejsce: sekretariat pok. 303.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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