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Polska-Lublin: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2018/S 245-561137

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
Lublin
20-109
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wieżel
Tel.: +48 814663012
E-mail: zamowienia@lublin.eu
Kod NUTS: PL814

Adresy internetowe: 

Główny adres: https://lublin.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod 
adresem: https://bip.lublin.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 
powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561137-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-16422895-OoqWKXYcTPBqFzpe7mWcplzkVp3rhJlzRHrp9hqwvVdPpumkOBx16sCyEnXzbHypOMzMWszqPPseVEVq8fOVHsZG-PHslUMVSXYCvqGAXLsYZza-dmWb9WfPvGCxqxAnBT9IjAR9RP0JjBlwNSQZWvjLTL4#id0-I.
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://bip.lublin.eu/
https://lublin.eu/
mailto:zamowienia@lublin.eu?subject=TED
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561137-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-16422895-OoqWKXYcTPBqFzpe7mWcplzkVp3rhJlzRHrp9hqwvVdPpumkOBx16sCyEnXzbHypOMzMWszqPPseVEVq8fOVHsZG-PHslUMVSXYCvqGAXLsYZza-dmWb9WfPvGCxqxAnBT9IjAR9RP0JjBlwNSQZWvjLTL4#id4-VI.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561137-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-16422895-OoqWKXYcTPBqFzpe7mWcplzkVp3rhJlzRHrp9hqwvVdPpumkOBx16sCyEnXzbHypOMzMWszqPPseVEVq8fOVHsZG-PHslUMVSXYCvqGAXLsYZza-dmWb9WfPvGCxqxAnBT9IjAR9RP0JjBlwNSQZWvjLTL4#id3-IV.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561137-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-16422895-OoqWKXYcTPBqFzpe7mWcplzkVp3rhJlzRHrp9hqwvVdPpumkOBx16sCyEnXzbHypOMzMWszqPPseVEVq8fOVHsZG-PHslUMVSXYCvqGAXLsYZza-dmWb9WfPvGCxqxAnBT9IjAR9RP0JjBlwNSQZWvjLTL4#id2-III.
https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:561137-2018:TEXT:PL:HTML&ticket=ST-16422895-OoqWKXYcTPBqFzpe7mWcplzkVp3rhJlzRHrp9hqwvVdPpumkOBx16sCyEnXzbHypOMzMWszqPPseVEVq8fOVHsZG-PHslUMVSXYCvqGAXLsYZza-dmWb9WfPvGCxqxAnBT9IjAR9RP0JjBlwNSQZWvjLTL4#id1-II.


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa konserwacja terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym w 
Lublinie –Rejony I-V (niniejsze postępowanie obejmuje Rejon II, III i V)

Numer referencyjny: ZP-P-I-271.131.2018
II.1.2)Główny kod CPV
77310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Rejon II, III

1. Prace porządkowe

2. Drzewa

3. Krzewy

4. Żywopłoty

5. Pnącza

6. Rośliny okrywowe

7. Róże

8. Rabaty

9. Trawniki

Rejon V

1. Prace porządkowe

2. Drzewa

3. Krzewy

4. Żywopłoty

5. Pnącza

6. Rośliny okrywowe

7. Róże

8. Rabaty i rośliny w donicach

9. Trawniki

10. Rośliny wodne

11. Usługi sokolnicze

12. Opieka nad pawiami



Zakres zamówienia znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/
uslugi/ w folderze dot.przedmiotowego zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon II

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77340000
77400000
90600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prace porządkowe:

1.1. Utrzymanie terenu w czystości,

1.2. Utrzymywanie elementów małej architektury:

1.2.1. Ławki

1.2.2. Stoliki do gry w szachy wraz z krzesełkami,

1.2.3. Pergola,

1.2.4. Słupy identyfikujące przestrzeń,,

1.2.5. Grille,

1.2.6. Stoły piknikowe z ławkami,

1.2.7. Stoły do gry w ping-ponga,

2. Drzewa:

2.1. Pielęgnacja młodych drzew,

2.2. Ścinanie drzew, usuwanie złomów i wywrotów z wywozem biomasy niezależnie od twardości i
średnicy (przyjąć średnio 50 cm pierśnicy),

2.3. Usuwanie lub frezowanie pni,

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/uslugi/


2.4. Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 10 lat oraz krzewów,

2.5. Usuwanie odrostów u drzew,

2.6. Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew z wywozem biomasy,

2.7. Sadzenie drzew iglastych i liściastych,

2.8. Uzupełnienie i wymiana pali i wiązadeł,

2.9. Podlewanie drzew,

2.10 Pielęgnacja misek drzew,

2.11 Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową,

2.12 Prostowanie drzew,

2.13 Oprysk drzew środkami chemicznymi,

2.14 Opracowanie ekspertyz lub opinii dendrologicznych,

3. Krzewy:

3.1 Pielęgnacja skupin krzewów,

3.2 Sadzenie krzewów,

3.3 Przesadzanie krzewów,

3.4 Oprysk krzewów środkami chemicznymi,

3.5 Uzupełnienie skupin korą

4. Żywopłoty:

4.1 Cięcie formujące żywopłoty,

4.2 Odchwaszczanie żywopłotów,

4.3 Cięcie odmładzające żywiopłoty,

4.4 Karczowanie żywopłotów,

4.5 Oprysk żywopłotów przeciw chwastom

5. Pnącza:

5.1 Pielęgnacja pnączy,

5.2 Sadzenie pnączy,

6. Rośliny okrywowe,

6.1 Pielęgnacja roślin okrywowych,

7. Róże,

7.1 Pielęgnacja różanek,

7.2 Zakładanie nowych różanek i pielęgnacja,

8. Rabaty



8.1 Przygotowanie istniejących rabat kwiatowych do obsady roślinami sezonowymi,

8.2 Obsadzenie istniejących rabat roślinami sezonowymi,

8.3 Pielęgnacja kwietników,

8.4 Przygotowanie nowych rabat do obsady bylinami i roślinami cebulowymi,

8.5 Pielęgnacja rabat z bylin i roślin cebulowych,

8.6 Obsadzenie nowych rabat bylinami i roślinami cebulowymi oraz pielęgnacja

9. Trawniki,

9.1 Koszenie trawników,

9.2 Koszenie trawników na skarpach,

9.3 Grabienie skoszonej trawy na terenach płaskich

9.4 Grabienie skoszonej trawy na skarpach

9.5 Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne trawników,

9.6 Ochrona trawnika przed czynnikami chorobotwórczymi oraz zwalczanie chorób,

9.7 Podlewanie trawników,

9.8 Wygrabienie liści z trawników, skupin, żywopłotów, roślin okrywowych, różanek, roślin 
bylinowych i cebulowych,

9.8.1 Wiosenne,

9.8.2 Jesienne,

9.9 Nawożenie trawników nawozami mineralnymi,

9.10 Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej,

9.11 Regeneracja zdewastowanych trawników,

Granice rejonu stanowią: granice miasta, al. Spółdzielczości Pracy, ul. Lubartowska, al. Tysiąclecia,
al. Unii Lubelskiej, ul. Fabryczna, ul. Bronowicka, ul. Firlejowska, ul. Łęczyńska, al. Witosa

Prace ogrodnicze będzie nadzorować kierownik prac, który nadzorował min. 1 pracę przy 
pielęgnacji drzewostanu oraz zieleni, ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie kierunek ogrodnictwo, posiada min. 3 letnią praktykę przy nadzorowaniu prac 
pielęgnacyjnych przy drzewach oraz zieleni oraz ukończył, co najmniej 1 kurs lub szkolenie z 
zakresu ogrodnictwa lub dziedzin pokrewnych (rejon II, III, V). W każdym rejonie pracami 
ogrodniczymi będzie nadzorować inny kierownik prac (inna osoba na każdy rejon oddzielnie - 
przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy zamówienia w rozumieniu 5 części, tzn. zastrzeżenie z 
uwzględnieniem całości zamówienia realizowanego na obszarze miasta Lublin w V rejonach).

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności 
polegające na wykonaniu prac ogrodniczych porządkowych takich jak: zbieranie zanieczyszczeń, 
wygrabianie zanieczyszczeń, pielenie, koszenie trawy, wykonywanie prac w zieleni niskiej i 
wysokiej.



II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje kierownika prac / Waga: 25.00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika prac / Waga: 15.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości - 54
000 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejon III

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77340000
77400000
90600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prace porządkowe:

1.1. Utrzymanie terenu w czystości,

1.2. Utrzymywanie elementów małej architektury:

1.2.1. Ławki

1.2.2. Stoliki do gry w szachy wraz z krzesełkami,

1.2.3. Pergola,

1.2.4. Słupy identyfikujące przestrzeń,,

1.2.5. Grille,



1.2.6. Stoły piknikowe z ławkami,

1.2.7. Stoły do gry w ping-ponga,

2. Drzewa:

2.1. Pielęgnacja młodych drzew,

2.2. Ścinanie drzew, usuwanie złomów i wywrotów z wywozem biomasy niezależnie od twardości i
średnicy (przyjąć średnio 50 cm pierśnicy),

2.3. Usuwanie lub frezowanie pni,

2.4. Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 10 lat oraz krzewów,

2.5. Usuwanie odrostów u drzew,

2.6. Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew z wywozem biomasy,

2.7. Sadzenie drzew iglastych i liściastych,

2.8. Uzupełnienie i wymiana pali i wiązadeł,

2.9. Podlewanie drzew,

2.10 Pielęgnacja misek drzew,

2.11 Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową,

2.12 Prostowanie drzew,

2.13 Oprysk drzew środkami chemicznymi,

2.14 Opracowanie ekspertyz lub opinii dendrologicznych,

3. Krzewy:

3.1 Pielęgnacja skupin krzewów,

3.2 Sadzenie krzewów,

3.3 Przesadzanie krzewów,

3.4 Oprysk krzewów środkami chemicznymi,

3.5 Uzupełnienie skupin korą

4. Żywopłoty:

4.1 Cięcie formujące żywopłoty,

4.2 Odchwaszczanie żywopłotów,

4.3 Cięcie odmładzające żywiopłoty,

4.4 Karczowanie żywopłotów,

4.5 Oprysk żywopłotów przeciw chwastom

5. Pnącza:

5.1 Pielęgnacja pnączy,



5.2 Sadzenie pnączy,

6. Rośliny okrywowe,

6.1 Pielęgnacja roślin okrywowych,

7. Róże,

7.1 Pielęgnacja różanek,

7.2 Zakładanie nowych różanek i pielęgnacja,

8. Rabaty

8.1 Przygotowanie istniejących rabat kwiatowych do obsady roślinami sezonowymi,

8.2 Obsadzenie istniejących rabat roślinami sezonowymi,

8.3 Pielęgnacja kwietników,

8.4 Przygotowanie nowych rabat do obsady bylinami i roślinami cebulowymi,

8.5 Pielęgnacja rabat z bylin i roślin cebulowych,

8.6 Obsadzenie nowych rabat bylinami i roślinami cebulowymi oraz pielęgnacja

9. Trawniki,

9.1 Koszenie trawników,

9.2 Koszenie trawników na skarpach,

9.3 Grabienie skoszonej trawy na terenach płaskich

9.4 Grabienie skoszonej trawy na skarpach

9.5 Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne trawników,

9.6 Ochrona trawnika przed czynnikami chorobotwórczymi oraz zwalczanie chorób,

9.7 Podlewanie trawników,

9.8 Wygrabienie liści z trawników, skupin, żywopłotów, roślin okrywowych, różanek, roślin 
bylinowych icebulowych,

9.8.1 Wiosenne,

9.8.2 Jesienne,

9.9 Nawożenie trawników nawozami mineralnymi,

9.10 Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej,

9.11 Regeneracja zdewastowanych trawników,

Granice rejonu stanowią: granice miasta, ul. Abramowicka, ul. Kunickiego, ul. Pocztowa, ul. 
Gazowa, ul. Krochmalna, ul. Jana Pawła II, ul. Filaretów, ul. Jutrzenki, ul. Różana, ul. Bohaterów 
Monte Cassino, ul. T. Zana, ul. Nadbystrzycka, al. Piłsudskiego, ścieżka rowerowa, ul. Fabryczna, 
ul. Bronowicka, ul. Firlejowska, ul. Łęczyńska, al. Witosa



Prace ogrodnicze będzie nadzorować kierownik prac, który nadzorował min. 1 pracę przy 
pielęgnacji drzewostanu oraz zieleni, ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie kierunek ogrodnictwo, posiada min. 3 letnią praktykę przy nadzorowaniu prac 
pielęgnacyjnych przy drzewach oraz zieleni oraz ukończył, co najmniej 1 kurs lub szkolenie z 
zakresu ogrodnictwa lub dziedzin pokrewnych (rejon II, III, V). W każdym rejonie pracami 
ogrodniczymi będzie nadzorować inny kierownik prac (inna osoba na każdy rejon oddzielnie - 
przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy zamówienia w rozumieniu 5 części, tzn. zastrzeżenie z 
uwzględnieniem całości zamówienia realizowanego na obszarze miasta Lublin w V rejonach),

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności 
polegające na wykonaniu prac ogrodniczych porządkowych takich jak: zbieranie zanieczyszczeń, 
wygrabianie zanieczyszczeń, pielenie, koszenie trawy, wykonywanie prac w zieleni niskiej i 
wysokiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje kierownika prac / Waga: 25.00
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika prac / Waga: 15.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości - 61
000 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rejonj V

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000
77340000
77400000
90600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814



Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Lublin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Prace porządkowe:

1.1. Utrzymanie terenu w czystości,

1.2. Utrzymywanie elementów małej architektury:

1.2.1. Kapliczka,

1.2.2. Pomnik upamiętniający datę założenia ogrodu,

1.2.3. Zegar słoneczny,

1.2.4. Tablice informacyjne,

1.2.5. Tabliczki informacyjne przy układzie wodnym,

1.2.6. Znaki informacji przestrzennej,

1.2.7. Potykacze,

1.2.8. Ogrodzenie stawu górnego,

1.2.9. Woliera wraz z wyposażeniem,

1.2.10. Ławki parkowe i siedziska,

1.2.11. Stoliki do gry w szachy wraz z krzesełkami,

1.2.12. Trejaż,

1.2.13. Wazy na postumentach i donice,

1.2.14. Altana,

1.2.15. Wieloosobowe siedziska betonowe,

1.3. Utrzymanie stawów i strumienia,

2. Drzewa:

2.1. Pielęgnacja młodych drzew,

2.2. Ścinanie drzew, usuwanie złomów i wywrotów z wywozem biomasy niezależnie od twardości i
średnicy,

2.3. Usuwanie lub frezowanie pni,

2.4. Karczowanie drzewek o obwodzie do 20 cm i wieku do 10 lat oraz krzewów,

2.5. Usuwanie odrostów u drzew,

2.6. Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew z wywozem biomasy,

2.7. Sadzenie drzew iglastych i liściastych,

2.8. Przesadzanie drzew z bryłą korzeniową,



2.9. Prostowanie drzew,

2.10. Oprysk drzew środkami chemicznymi,

2.11. Zabiegi agrotechniczne w strefie korzeniowej drzew,

2.12. Opracowanie ekspertyz lub opinii dendrologicznych,

3. Krzewy:

3.1. Pielęgnacja skupin krzewów,

3.2. Sadzenie krzewów,

3.3. Przesadzanie krzewów,

4. Żywopłoty:

4.1. Pielęgnacja żywopłotów – partery ogrodowe z bukszpanów i zegar słoneczny,

5. Pnącza:

5.1. Pielęgnacja pnączy,

5.2. Sadzenie pnączy,

6. Rośliny okrywowe,

6.1. Pielęgnacja roślin okrywowych,

7. Róże,

7.1. Pielęgnacja różanek,

7.2. Zakładanie nowych różanek i pielęgnacja,

8. Rabaty i rośliny w donicach,

8.1. Przygotowanie istniejących rabat kwiatowych do obsady roślinami sezonowymi,

8.2. Obsadzenie istniejących rabat roślinami sezonowymi,

8.3. Pielęgnacja kwietników,

8.4. Wykonanie obsady donic oraz pielęgnacja,

8.5. Przygotowanie nowych rabat do obsady bylinami i roślinami cebulowymi,

8.6. Pielęgnacja rabat z bylin i roślin cebulowych,

8.7. Obsadzanie nowych rabat bylinami i roślinami cebulowymi oraz pielęgnacja,

9 Trawniki,

9.1. Koszenie trawników teren płaski i pagórkowaty,

9.2. Koszenie trawników na skarpach,

9.3. Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne trawników,

9.4. Ochrona trawnika przed czynnikami chorobotwórczymi oraz zwalczanie chorób,

9.5. Podlewanie trawników,



9.6. Formowanie linii brzegowej trawnika pomiędzy powierzchnią skupin krzewów i rabat, a 
trawnikiem wraz z wywozem i utylizacją urobku,

9.7. Wygrabienie liści z trawników, skupin, żywopłotów, roślin okrywowych, różanek, roślin 
bylinowych i cebulowych,

9.7.1. Wiosenne,

9.7.2. Jesienne,

9.8. Nawożenie trawników nawozami mineralnymi,

9.9. Założenie trawników dywanowych przy uprawie ręcznej,

9.10. Regeneracja zdewastowanych trawników,

10. Rośliny wodne,

10.1. Pielęgnacja roślin wodnych

11. Usługi sokolnicze,

11.1. Usuwanie gniazd i płoszenie ptaków,

12. Opieka nad pawiami,

12.1. Bieżąca opieka nad ptakami,

12.2. Opieka weterynaryjna profilaktyczna (sezonowe sprawdzenie stanu zdrowia ptaków, 
szczepienia, odrobaczanie),

12.3. Opieka weterynaryjna (interwencyjna w przypadku wystąpienie chorób),

12.4. Karmienie i pojenie (mieszanka pełnoporcjowa, mieszanka ziaren typu mix, warzywa i 
owoce),

12.5. Wymiana podłoża i dezynfekcja woliery z wyposażeniem,

12.6. Zabiegi pielęgnacyjne,

12.7. Budowa gniazda dla samicy,

12.8. Opieka nad młodymi ptakami po wykluciu,

12.9. Zapewnienie pobytu zastępczego,

12.10. Zakup pawia.

Granice rejonu stanowią: al. Solidarności, al. Unii Lubelskiej, ul. Fabryczna, ul. Bronowicka, 
północno-wschodnia granica Parku Bronowickiego, ul. Podlaska, ul. Fabryczna, al. Unii Lubelskiej,
ul. Przemysłowa, ul. Zamojska, ul. Bernardyńska, ul. Narutowicza, ul. Okopowa, ul. Marii Curie 
Skłodowskiej, ul. Uniwersytecka, ul. Idziego Radziszewskiego, ul. Akademicka, ul. Łopacińskiego, 
al. Racławickie, al. Jana Długosza, ul. Leszczyńskiego.

Prace ogrodnicze będzie nadzorować (...)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje kierownika prac / Waga: 25.00



Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe kierownika prac / Waga: 15.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości - 40
000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem 
do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków: 

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 

Dla rejonów II, III

1. Wykonanie lub wykonywanie usługi/usług z zakresu utrzymania zieleni o łącznym areale 
minimum 30 ha – o łącznej wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto (dla 
rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 400 000 PLN brutto wg 
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

2. Dysponowanie:

a) przynajmniej jedną osobą, która posiada wykształcenie min. średnie w zakresie pielęgnacji 
zieleni oraz ukończyła kurs leczenia i pielęgnacji drzew ozdobnych.

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać dysponowanie na każdy 
rejon inną osobą (min. 1) - przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy zamówienia w rozumieniu 5 części, 



tzn. zastrzeżenie z uwzględnieniem całości zamówienia realizowanego na obszarze m. Lublin w V 
rejonach

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część winien wykazać dysponowanie na każdy 
rejon inną osobą (min. 1) - przedmiotowe zastrzeżenie dotyczy zamówienia w rozumieniu 5 części, 
tzn. zastrzeżenie z uwzględnieniem całości zamówienia realizowanego na obszarze m. Lublin w V 
rejonach

(...)

3. Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami:

— frezarka do pni - 1 szt,

— rębarka do gałęzi - 1 szt

— kosy spalinowe (podkaszarki) - 15 szt

— piły spalinowe - 5 szt,

— kosiarki samojezdne o mocy silnika min. 5,0 KM - 5 szt

— kosiarki ciągnikowe do koszenia terenów miejskich - 5 szt

(...)

Dla rejonu V

1. Wykonanie lub wykonywanie usługi/usług w zakresie utrzymania zabytkowych parków 
wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 400 000 PLN brutto w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie. Przez określenie park zabytkowy należy rozumieć nieruchomość gdzie powierzchnia 
gruntu wraz z częściami składowymi, którymi są: budynki, urządzenia trwale związane z gruntem, 
elementy wyposażenia, jak również drzewa i inne rośliny od chwili ichz asadzenia, została wpisana 
do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez konserwatora zabytków.

2. Dysponowanie:

a) przynajmniej jedna osobą, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i 
umiejętności w zakresie prac konserwatorskich oraz prac restauratorskich, prowadzonych przy 
zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią 
wpisaną do rejestru, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego 
semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach 
konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach 
wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją 
kultury zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U.2017.2187 j. t.).

b) przynajmniej jedną osobą posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz 
tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 
zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego 
rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy 



tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury zgodnie z art. 37b ust. 3 Ustawy z dnia 
23.7.2003 r. (...)

3. Dysponowanie niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami:

— frezarka do pni - 1 szt,

— rębarka do gałęzi - 1 szt

— kosy spalinowe (podkaszarki) - 15 szt

— piły spalinowe - 5 szt,

— kosiarki samojezdne o mocy silnika min. 5,0 KM - 5 szt

(...)

Pełny opis warunków udziału znajduje się w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej 
Zamawiającego: www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Usługi w folderze dot. 
przedmiotowego zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego 
www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Usługi. w folderze dot. przedmiotowego 
zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392674
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392674-2018:TEXT:PL:HTML
http://www.bip.lublin.eu/
http://www.bip.lublin.eu/


IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce: 

Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, pok. 302, 20-080 Lublin, 
POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy 
Pzp,

2. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert

3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

3.1. Formularz ofertowy.

3.2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę 
części zamówienia podwykonawcom.

3.3. Formularz wyceny

3.4. Wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacją o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym

3.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również 
wspólników spółki cywilnej).

3.6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty 
składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie 
będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę Podlegającego wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy.

5. Wykaz zaświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w celu wstępnego 
potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz 
spełnia kryteria selekcji:



5.1. Jednolity europejski dokument zamówienia. Instrukcja wypełniania dokumentu zamieszona jest
na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf.

5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie 
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec (...)

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 6 SIWZ zamieszczonej na stronie 
internetowej Zamawiającego: www.bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia Publiczne/Usługi w 
folderze dot. przedmiotowego zamówienia

7. Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3. Wykonawca może złożyć 
ofertę maksymalnie na 5 części zamówienia (z uwzględnieniem całości zamówienia realizowanego 
w Lublinie w Rejonach I-V)

8. Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2. Oznacza to, że 
zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy maksymalnie na 2 części łącznie w 
postępowaniu uprzednio prowadzonym (ZP.P-I.271.101.2018) oraz w niniejszym postępowaniu.

9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2018

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.lublin.eu/
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

