Nr sprawy: BPM.ZZP.340-381/10

Nowy Sącz: „Dostawa drzew, krzewów, pnączy i bylin do nasadzeń
na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza”.
Numer ogłoszenia: 109293- 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1)

NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz , Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 018 444-43-68, fax 018 443-78-63
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl

I.2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa drzew,
krzewów, pnączy i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego
Sącza”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew, krzewów, pnączy, bylin do
nasadzeń na terenach zieleni miejskiej miasta Nowego Sącza.
B. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z Zaleceniami
jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek
Szkółkarzy Polskich:
1. Materiał roślinny ma być dostarczony w pojemnikach.
2. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo i wyprodukowany zgodnie
z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.
3. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, równomiernie rozkrzewione
i rozgałęzione.
4. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną
i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony.
5. Materiał roślinny powinien pochodzić ze szkółki, w której był regularnie
szkółkowany. Materiał musi posiadać następujące cechy:
a) pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,
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b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik,
c) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,
korona prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce - odpowiednio dla
gatunku i odmiany,
d) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,
e) rośliny muszą posiadać dobrze wykształconą bryłę korzeniową.
W pojemniku korzenie powinny być równomiernie rozłoŜone i widoczne po
zewnętrznej stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane)
e) pojemnik musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny
6. Wady niedopuszczalne:
a) silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
b) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawoŜenia i agrotechniki,
c) odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia,
d) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
e) ślady Ŝerowania szkodników,
f) oznaki chorobowe,
g) martwice i pęknięcia kory,
h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika,
i) dwa przewodniki korony formy piennej,
j) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła).
7. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać towar na bieŜąco w okresie
obowiązywania umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego - SITA
Nowy Sącz – Zakład Zieleni, ul. W. Pola 9 w Nowym Sączu, po pisemnym
powiadomieniu o konieczności dostarczenia partii towaru na 4 dni przed
wymaganą dostawą. Zamawiający określi ilość oraz gatunki drzew, krzewów
pnączy i bylin.
8. Transport materiału roślinnego :
a) koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego,
b) Wykonawca własnym transportem dostarcza materiał roślinny i rozładowuje
własnymi siłami na placu magazynowym (SITA Nowy Sącz – Zakład
Zieleni, ul. W. Pola 9 w Nowym Sączu),
c) Wykonawca zabezpiecza rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami
i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
C. Rodzaj zamawianego towaru, gatunek, parametry, wymagania jakościowe oraz
przewidywana maksymalna ilość zamawianego towaru zostały określone
w Szczegółowym kosztorysie ofertowym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
03.45.12.00-8 Cebulki kwiatowe,
03.45.13.00-9 Krzewy,
03.45.20.00-3 Drzewa
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS
TRWANIA
ZAMÓWIENIA
Zakończenie:30.06.2010r.

LUB

TERMIN

WYKONANIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
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 spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
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24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy
•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
• nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III.5)
OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienia publiczne tylko
dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby
niepełnosprawne: nie
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: najniŜsza cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.nowysacz.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
Biuro Prezydenta Miasta - Zespół Zamówień Publicznych, ul. Rynek 27, 33-300
Nowy Sącz, tel. 018 444 43 68, fax 018 443 78 63 lub pocztą za zaliczeniem
pocztowym.
IV.4.4)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 14.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul.
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
IV.4.5)Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
IV.4.16)
Informacje
dodatkowe,
w
tym
dotyczące
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

finansowania

IV.4.17)
Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-)
Jerzy GwiŜdŜ
05.05.2010r.
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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