
Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.15.2020
nr kor.:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz materiału

szkółkarskiego.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych: Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul kwiatowych oraz
materiału szkółkarskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000,
ul. ul. Strzelców Bytomskich , 44-109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail
mzuk@mzuk.pl, faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (URL): www.mzuk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem



(URL)
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych - Sekretariat, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą roślin rabatowych, bylin, cebul
kwiatowych oraz materiału szkółkarskiego
Numer referencyjny: MZUK.EPZ.50.15.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
12

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje zakup
z dostawą: część I: rośliny rabatowe część II: byliny część III: cebule kwiatowe część IV: drzewa liściaste
część V: krzewy liściaste część VI: drzewa iglaste część VII: krzewy iglaste część VIII: róże część IX: pnącza
część X: drzewa liściaste (BO Park Chopina) część XI: krzewy liściaste (BO Park Chopina) część XII: drzewa
iglaste (BO Park Chopina) w ilościach oraz według gatunków i odmian opisanych odpowiednio w załącznikach
6/I, 6/II, 6/III, 6/IV, 6/V, 6/VI, 6/VII, 6/VIII, 6/IX, 6/X, 6/XI, 6/XII - stanowiących integralną część niniejszej
specyfikacji . Zakup wraz z dostawą roślin kwietnikowych w wyborze 1: Dostawa do (miejsce dostawy będzie
doprecyzowane podczas składania zamówienia): - Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach - Dział
Zieleni, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, tel.32 231-29-67, - Cmentarze Komunalne, ul. Kozielska



120, 44-100 Gliwice, tel. 32 335-04-65, - Palmiarnia, ul. Fredry 6, 44-100 Gliwice, Tel. 32 335-04-37.
Wymagania konieczne dla wszystkich gatunków roślin kwietnikowych: 1. rośliny muszą być w pierwszym
wyborze, gatunki ozdobne z kwiatów, wykwitnięte w 50%, dojrzałe technicznie, 2. rośliny muszą być jednolite
w całej partii, zdrowe, nie zwiędnięte, 3. pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla
gatunku i odmiany, 4. stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii,
5. bryła korzeniowa powinna być wilgotna, dobrze przerośnięta i proporcjonalna do wielkości rośliny,
a korzenie równomiernie rozmieszczone w pojemniku, 6. cały materiał roślinny do obsadzeni /bez cebul/
powinien być pojemnikowany, 7. w części I, w dostawie II u części roślin zmniejszono parametry (bryła
korzeniowa 3-4 cm), są to rośliny do obsadzeń konstrukcji kwietnych, 8. rośliny powinny być oznakowane
etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską (w przypadku dostawy jednolitej wystarczy
zaopatrzyć w etykietę jedną roślinę), 9. cebule zdrowe, z zewnętrzną łuską, o średnicy odpowiedniej dla
danego gatunku. Wady niedopuszczalne: 1. występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian, 2.
występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki, 3. uszkodzenia
mechaniczne, 4. uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 5. zwiędnięcie liści i kwiatów, 6.
wybiegnięcie roślin 7. niedopuszczalne jest dostarczenie roślin sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub
w takim okresie, że rośliny przed dostawą nie miały możliwości wytworzenia wystarczającej ilości korzeni
w pojemniku. Uwaga: 1. kupujący zastrzega sobie prawo obejrzenia oraz rezerwacji materiału u wykonawcy
przed dostawą lub może zażądać fotografii roślin, 2. kupujący zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych
wątpliwości, prawo w chwili odbioru dostawy poddać losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli jakości
systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny; kupujący nie ma obowiązku
zapłacić wykonawcy za zniszczoną w ten sposób roślinę, 3. w przypadku niespełnienia powyższych wymagań
i wystąpienia wad - Zamawiający nie odbierze materiału roślinnego, Dostawca zobowiązuje się: 1. dostarczyć
materiał roślinny na wskazane miejsce w ilości i terminie - uzgadniane z Zamawiającym na bieżąco,
z klarowną specyfikacją umożliwiającą sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym, 2. rozładować
dostarczony materiał w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 3. zabezpieczyć materiał roślinny w ilości
5% (część I, dostawa II) dla każdego gatunku do dnia 10.07.2020r., na ewentualne uzupełnienia nasadzeń
w istniejących kwietnikach, bądź dowóz materiału nie wykorzystanego przy tych nasadzeniach - w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, 4. do poniesienia kosztów związanych z przetrzymywaniem 5% materiału
do dnia 10.07.2020r., i zapewnienia dostawy materiału o odpowiedniej wielkości i wyglądzie do roślin
zgodnych z tymi, które rosną już na kwietnikach, 5. przewóz roślin specjalistycznym środkiem transportu,
przystosowanym do tego celu oraz zapewniającym sprawny rozładunek, 6. zapłata za dostarczony materiał
nastąpi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do MZUK i może nastąpić po każdej w pełni zrealizowanej,
przyjętej bez uwag dostawie Zakup materiału szkółkarskiego wraz z dostawą 1. Drzewa liściaste 2. Krzewy
liściaste 3. Drzewa iglaste 4. Krzewy iglaste 5. Róże 6. Pnącza w ilościach oraz według gatunków i odmian
podanych w załącznikach stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zgodnie z normami Szkółkarzy Polskich dla danego gatunku i odmiany, wybór 1. Miejsce dostawy materiału:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, 44 -109 Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c Miejski Zarząd Usług
Komunalnych, 44 – 100 Gliwice, ul. Fredry 6. W godzinach 7:00 – 10:00 Wskazania jakościowe: Materiał
szkółkarski powinien być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej
i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane oraz
prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości,
szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Powinny być zachowane
odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń
mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów
podkładki. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rośliny. Dodatkowe wymagania dla roślin: DRZEWA 1. Rośliny powinny być zgodne
z parametrami podanymi dla poszczególnej odmiany i gatunku w specyfikacji przetargowej. 2. Powinny
posiadać cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany oraz bez zastrzeżeń spełniać wymagania dotyczące
wielkości, muszą być w dobrym stanie. 3. Rośliny powinny być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę
rośliny, w tym nazwę łacińską (w przypadku dostawy jednolitej wystarczy zaopatrzyć w etykietę jedną roślinę),
4. Rośliny w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach
o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. 5. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone
w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite
(sfilcowane). Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden rok, ale nie więcej niż 2 lata. 6.
Dopuszcza się dostawę roślin z ukorzenioną bryłą korzeniową (patrz pkt. 12), w kontenerach lub
alternatywnych opakowaniach przeznaczonych głównie do uprawy roślin. 7. Niedopuszczalne jest stosowanie
do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie ulegających biodegradacji. 8. Drzewa z bryłą korzeniową
o obwodzie pnia do 12 cm powinny być co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy
przesadzane, od 25 cm co najmniej 4 razy. 9. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej, jak
również rośliny przesadzanej mniej razy, niż przewiduje punkt 8. 10. Wielkość bryły korzeniowej musi być
proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa lub obwodu na wysokości 1 m nad szyją korzeniową, bryła
korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami. 11. Niedopuszczalne są rośliny z przyciętymi korzeniami



powstałymi przed ostatnim przesadzaniem lub obciętymi korzeniami podczas wykopywania. 12.
Niedopuszczalne jest dostarczenie roślin sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub w takim okresie, że
rośliny przed dostawą nie miały możliwości wytworzenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. 13.
Niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych w kontenerach. 14. Pnie
drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z ingerencją ogrodniczą lub pogodą (cięcia,
złamania). 15. Niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą lub późną
ingerencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów przy pniu), niedopuszczalne są jakiekolwiek inne
świeże uszkodzenia gałęzi i pnia. 16. Pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm na wysokości jednego metra
nad szyją korzeniową, muszą mieć co najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w żadnym
miejscu o więcej niż 5cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. 17. Wysokość pnia drzew kulistych,
zwisających lub szeroko rosnących odmian musi wynosić co najmniej 220 cm, niezależnie od obwodu. 18.
Kora drzewa nie może być zwiotczała lub przemarznięta, obwód pnia na wysokości 1m musi przedstawiać
jeden z poniższych standardowych rozmiarów: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30,
30-35 itd. Jeżeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, należący do jednego z powyższych
przedziałów wtedy za dopuszczalny rozmiar uważa się jakikolwiek rozmiar z tego przedziału (np. jeżeli podano
obwód 15 cm na wysokości 1m, obwód roślin może wynosić od 14 do 16 cm na wysokości 1m). 19. Kształt
i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni do deklarowanej odmiany, wieku, i wielkości drzewa. 20.
Korona nie może mieć więcej niż jeden pęd główny, pęd główny nie może być uszkodzony, musi tworzyć
bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub
zwisający. 21. Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień grożących rozłamaniem korony w późniejszym
wieku drzewa (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne np. dąb). 22. Niedopuszczalne jest występowanie
na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez choroby i szkodniki, 23. Kupujący zastrzega sobie
prawo do obejrzenia oraz rezerwacji drzew u wykonawcy przed dostawą lub może żądać fotografii roślin. 24.
Kupujący zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, prawo w chwili odbioru dostawy poddać
losowo 1% (co najmniej jedną roślinę) kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać
zniszczenie rośliny (np. celowe usunięcie gleby z korzeni roślin z bryłą korzeniową lub w kontenerze).
Kupujący nie ma obowiązku zapłacić wykonawcy za zniszczoną roślinę w ten sposób. KRZEWY 1. Rośliny
powinny być zgodne z parametrami podanymi dla poszczególnej odmiany i gatunku w specyfikacji
przetargowej. 2. Powinny posiadać cechy charakterystyczne dla gatunku i odmiany oraz bez zastrzeżeń
spełniać wymagania dotyczące wielkości, muszą być w dobrym stanie. 3. Rośliny powinny być oznaczone
etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską (w przypadku dostawy jednolitej wystarczy
zaopatrzyć w etykietę jedną roślinę), 4. Rośliny powinny mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być
uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny (za wyjątkiem ligustr pospolity). 5.
Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły
korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane). Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku
minimum jeden rok, ale nie więcej niż 2 lata. 6. Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub
materiałów syntetycznych nie ulegających biodegradacji. 7. Niedopuszczalne jest dostarczenie roślin
sadzonych bezpośrednio przed dostawą lub w takim okresie, że rośliny przed dostawą nie miały możliwości
wytworzenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. 8. Niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę
w przypadku roślin uprawianych w kontenerach. 9. W przypadku dostawy roślin z odkrytym systemem
korzeniowym (ligustr pospolity), system korzeniowy musi być rozbudowany i zdrowy, powinny być zachowane
odpowiednie proporcje między wielkością systemu korzeniowego a częścią nadziemną. Materiał powinien być
posortowany i powiązany w pęczki. PNĄCZA 1. Rośliny powinny być uprawiane w pojemnikach o pojemności
proporcjonalnej do jej wielkości 2. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nie uszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny 3. Każda roślina musi być przywiązana
do bambusowego palika i powinna posiadać minimum 2 pędy. RÓŻE 1. Pędy muszą być dostatecznie
zdrewniałe, jednolite w całej partii, zdrowe 2. Powinny być uprawiane w pojemnikach o pojemności
proporcjonalnej do wielkości rośliny i posiadać minimum 2 pędy 3. Pokrój roślin, barwa powinny być
charakterystyczne dla gatunku i odmiany 4. Stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być
jednakowe w całej partii. 5. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna nie
uszkodzona. 6. Niedopuszczalne jest występowanie na roślinach chorób, szkodników i śladów porażenia przez
choroby i szkodniki W punktach nie określonych w niniejszym dokumencie wykonawca zobowiązany jest
do przestrzegania w pełni norm Szkółkarzy Polskich. Obowiązki stron: - Wykonawca dostarczy materiał
szkółkarski na umówione miejsce wskazane przez zamawiającego w całości z klarowną specyfikacją
umożliwiającą sprawdzenie pod względem ilościowym i jakościowym. - Wykonawca zobowiązuje się przewozić
materiał specjalistycznym środkiem transportu, przystosowanym do tego celu, tak aby nie uszkodzić w żaden
sposób dostarczanych roślin. - Zamawiający z 2 dniowym wyprzedzeniem poinformuje Dostawcę
o planowanym odbiorze materiału szkółkarskiego (dostawa jednorazowa lub partiami wg potrzeb
Zamawiającego). Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Pracy oraz
Polityką Środowiskową obowiązującymi w MZUK.* Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad
środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy dla dostawców towarów, usług i robót budowlanych
obowiązujących w MZUK.* * - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.mzuk.gliwice.pl pod hasłem



Polityka ZSZ.

II.5) Główny kod CPV: 03121100-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03120000-8
03451300-9
03452000-3
03121000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-03-30 2020-04-09
2020-05-11 2020-06-30
2020-10-01 2020-10-30
2020-04-15 2020-05-08
2020-05-25 2020-05-29
2020-09-14 2020-10-23
2020-10-01 2020-11-10
2020-03-30 2020-04-09
2020-04-15 2020-05-15
2020-10-01 2020-11-10
2020-09-07 2020-10-02
2020-09-07 2020-10-02
2020-04-15 2020-05-15
2020-09-28 2020-10-30
2020-10-01 2020-11-10
2020-03-30 2020-04-09
2020-03-30 2020-04-09
2020-03-30 2020-04-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją



o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I I I .3 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
I I I .4 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie dotyczących
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych
w art. 22a ustawy.
I I I . 5 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
I I I . 6 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca wpisany do urzędowego
wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające
wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane
przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca
ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub



uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania



techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Dopuszcza się możliwość
dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia. 1) zmiany przedstawicieli stron w tym zmiany Wykonawcy w związku z sukcesją generalną,
przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa; 2)
zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana danych związana z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego); 3)
rezygnacji z wykonania części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia; 4) zmiany
obowiązujących przepisów prawnych; 5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: - przedłużającej się
procedury przetargowej - dotyczy terminu pierwszej dostawy - wstrzymania wykonania dostawy ze względu
na ustawową działalność osób trzecich, - wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zdania, np. intensywnych opadów deszczu, śniegu, mrozu; -
zmiany zakresu usług przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę - na wniosek zamawiającego lub
wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie, - zmiany podwykonawcy - na wniosek
zamawiającego bądź wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie; 6) zmiany będące
następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w całości
lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu
ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek
działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-03-17, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia obcojęzyczne
załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania



środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Rośliny rabatowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:termin wykonania zamówienia: część I: rośliny rabatowe dostawa
I 30.03.2020 - 09.04.2020 dostawa II 11.05.2020 - 30.06.2020 dostawa III 01.10.2020 - 30.10.2020

Część nr: 2 Nazwa: Byliny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-05-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:część II: byliny dostawa I 15.04.2020 - 08.05.2020 dostawa II 25.05.2020 -
29.05.2020

Część nr: 3 Nazwa: Cebule kwiatowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:



Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-14
data zakończenia: 2020-10-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Drzewa liściaste
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-01
data zakończenia: 2020-11-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Krzewy liściaste
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:część V: krzewy liściaste: dostawa I 30.03.2020 - 09.04.2020 dostawa II
15.04.2020 - 15.05.2020 dostawa III 01.10.2020 - 10.11.2020

Część nr: 6 Nazwa: Drzewa iglaste



1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-07
data zakończenia: 2020-10-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Krzewu iglaste
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-07
data zakończenia: 2020-10-02
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Róże
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie



cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:część VIII: róże dostawa I 15.04.2020 - 15.05.2020 dostawa II 28.09.2020 -
30.10.2020

Część nr: 9 Nazwa: Pnącza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03452000-3, 03451300-9, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-01
data zakończenia: 2020-11-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Drzewa liściaste BO Park Chopina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-30
data zakończenia: 2020-04-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Krzewy liściaste BO Park Chopina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:



4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-30
data zakończenia: 2020-04-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Drzewa iglaste (BO Park Chopina)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jak w opisie przedmiotu zamówienia
powyżej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03121100-6, 03120000-8, 03451300-9, 03452000-3, 03121000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-03-30
data zakończenia: 2020-04-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

09-03-2020 r.  Katarzyna Pałka
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

09-03-2020 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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