
Swarzędz: Sadzenie kwiatów jednorocznych wraz z dostawą materiału roślinnego, przygotowaniem 
podłoża i pielęgnacją kwietników na terenie miasta Swarzędz w 2009 r.
Numer ogłoszenia: 44053 - 2009; data zamieszczenia: 02.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sadzenie kwiatów jednorocznych wraz z 
dostawą materiału roślinnego, przygotowaniem podłoża i pielęgnacją kwietników na terenie miasta 
Swarzędz w 2009 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęte są: 
1.Kwiaty wiosenne 1.1 Zamówieniem objęte jest: a)Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w 
gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby rodzimej (przekopanie gleby rodzimej, rozwiezienie i rozrzucenie 
warstwy ziemi urodzajnej, żyznej lub kompostowej, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem 
grabiami) - zgodnie z KNR 2-21 tabl. 0410, oraz wypełnienie gazonów ziemią; b)Zakup i dostawa 
kwiatów wiosennych - 15 444 szt. bratków (w co najmniej 4 kolorach kwiatów); Podaną ilość należy 
traktować jako zamówienie podstawowe, należy jednak uwzględnić materiał roślinny do uzupełnień 
kwiatów w ramach pielęgnacji; c)Posadzenie kwiatów w wielokolorowych kompozycjach przy gęstości 
sadzenia 36 szt na m2 w terminie 2 kwietnia - 27 kwietnia (wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie 
roślin i wody, posadzenie i podlanie) - zakres robót zgodnie z KNR 2-21, tabl. 0413-08; d)Pielęgnacja 
kwietników (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyżenie kwietników lub usuwanie przekwitłych 
kwiatów, wyrównanie brzegów kwietników, pogłówne nawożenie nawozami mineralnymi i podlewanie, 
likwidacja obsadzeń wraz z usunięciem roślin, uporządkowanie terenu) - zgodnie z KNR 2-21, tabl. 0704-
07 1.2 Miejsce wykonania zamówienia zawarty jest w SIWZ 2. Kwiaty letnie 2.1 Zamówieniem objęte 
jest: a)Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-II z uzupełnieniem gleby 
rodzimej (przekopanie gleby rodzimej, rozwiezienie i rozrzucenie warstwy ziemi urodzajnej, żyznej lub 
kompostowej, wymodelowanie kwietnika z wyrównaniem grabiami) - zgodnie z KNR 2-21 tabl. 0410; 
b)Zakup i dostawa kwiatów letnich w łącznej ilości 31 680 szt. Podaną ilość należy traktować jako 
zamówienie podstawowe, należy jednak uwzględnić materiał roślinny do uzupełnień kwiatów w ramach 
pielęgnacji; Należy dostarczyć i posadzić kwiaty każdego wskazanego gatunku w ilości odpowiadającej 
procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie 31 440szt.: - begonia bulwiasta - 20-25% - begonia Semper 
florens - 20-25% - pelargonia - 6-8% - petunia - 8-10% - kanna ignica - 4-6% - żeniszek meksykański - 6-
8% - lobelia - 1-2% - niecierpek waleriana - 6-8% - starzec -Cineraria maritima - 5-7% - szałwia - 5-7% - 
aksamitka - Tagetes - 1-2% Dopuszcza się zastosowanie innego materiału roślinnego niż wskazany 
powyżej, jednak w ilości nie przekraczającej 10% ogólnej ilości kwiatów i po uzgodnieniu z 
przedstawicielem Zamawiającego. c)Posadzenie kwiatów w wielokolorowych kompozycjach przy 
gęstości sadzenia 36 szt.m2 - w terminie do 30 czerwca (wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie roślin 
i wody, posadzenie i podlanie) - zakres robót zgodnie z KNR 2-21, tabl. 0413-08; d)Pielęgnacja 
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kwietników (tj. pielenie i spulchnianie gleby, przystrzyżenie kwietników lub usuwanie przekwitłych 
kwiatów, wyrównanie brzegów kwietników, pogłówne nawożenie nawozami mineralnymi i podlewanie, 
likwidacja obsadzeń wraz z usunięciem roślin, uporządkowanie terenu) - zakres robót zgodnie z KNR 2-
21,tabl. 0704-07 2.2 Miejsce wykonania zamówienia zawarty jest SIWZ. Kwietniki do obsadzeń letnich 
(łączna powierzchnia ok. 880m2). W zależności od warunków meteorologicznych terminy sadzenia 
kwiatów mogą ulec zmianie po uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego. 3. 
Ponadto zamówienie obejmuje zakup i dostawę kwiatów do Sołectw : Janikowo, Janikowo Dolne, 
Gortatowo, Kobylnica, Kruszewnia, Uzarzewo w łącznej ilości 600 sztuk kwiatów w tym: - szałwia - 350 
sztuk, - aksamitka - 100 sztuk, - pelargonia - 150 sztuk.Zamówienie do 206000,00 EURO.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.30.00.00-3, 03.12.11.00-6, 77.31.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
2.700,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie 
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania 
przedmiotu zamówienia. b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia: - dysponują co najmniej 4 pracownikami, w tym co najmniej 1 z 
wykształceniem ogrodniczym (załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wymagane 
wykształcenie). c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. a)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. b)Załączą do 
oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia nie spełnia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania 
oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo 



aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); III. W celu potwierdzenia opisanego przez 
Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
Zamawiający żąda: 1.Wykazu osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM 
NR 3); 2.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 1, wykonawca wskazał osoby, 
którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4) 3.Dokumentów stwierdzających, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Jeżeli wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kwestię 
dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U Nr. 
87,poz. 605 z 2006r. i Dz.U. Nr.188, poz. 1155 z 2008r.).

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: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2009 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


