
Sosnowiec: NA USŁUG Ę PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEWOSTANU W 

PRZYSZPITALNYM PARKU ZABYTKOWYM PRZY ULICY SZPITALN EJ 1 

W SOSNOWCU 

Numer ogłoszenia: 189768 - 2014; data zamieszczenia : 05.06.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. 

śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  NA USŁUGĘ PIELĘGNACJI I WYCINKI 

DRZEWOSTANU W PRZYSZPITALNYM PARKU ZABYTKOWYM PRZY ULICY SZPITALNEJ 1 W 

SOSNOWCU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

USŁUGA PIELĘGNACJI I WYCINKI DRZEW, na którą składają się: Pielęgnacja drzewostanu w parku 

Zespołu pałacowo parkowego w Sosnowcu-Zagórzu, który objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie 

wpisu do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/703/63 z dnia 12.06.1963 r. 

Park naleŜy do Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. i zgodnie z granicami działek, zajmuje obszar 

5,57 ha. Zakres prac: 1.1 Karczowanie podrostu drzew na obszarze 1, 95 ha wraz z uprzątnięciem biomasy i 

uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 1.2 Wycinka 453 wytypowanych drzew wraz z uprzątnięciem 

biomasy i uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 1.3 Zabiegi pielęgnacyjne koron 409 drzew, wraz z 

uprzątnięciem biomasy i uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia oraz wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia zamieszczone są w Inwentaryzacji i 

gospodarce drzewostanem parku zabytkowego sporządzonej w listopadzie 2013r. stanowiąca załącznik nr 8 

do niniejszej SIWZ 77211400-6: Usługi wycinania drzew, 77211500-7. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
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SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca wykaŜe wykonanie, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie głównych usług - prace pielęgnacyjne na 

terenie parków zabytkowych , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - minimum dwóch 

usług polegających na wykonaniu prac pielęgnacyjno - leczniczych drzewostanu wykonanych 

metodą alpinistyczną, karczowanie, wycinkę drzew na co najmniej 100 000,00 zł kaŜda. w/g wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ SIWZ oraz załączenie dowodów (poświadczenia), czy 

zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje osobami, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi wymagane polskim prawem wykształcenie 

i praktykę zawodową albo teŜ posiadają zdobyte w innych państwach równowaŜne kwalifikacje 

zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 ze zm.) t. j.: 1) osobą pełniącą rolę kierownika prac 

konserwatorskich z wykształceniem oraz praktyką zawodową wymaganą w § 23 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987); 2) osobą wykonującą prace z wykształceniem 

lub praktyką zawodową wymaganą w § 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 

2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987), tj. osoba 

posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo 

wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z 

pielęgnacją zieleni, albo odbyła, co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji 

tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków; 3) osobą pełniącą nadzór ornitologiczny z 

wykształceniem wyŜszym kierunkowym: biologia lub zoologia lub ochrona środowiska na kierunku 

przyrodniczym oraz udokumentowanie, co najmniej jednoroczne doświadczenie w dziedzinie 

ornitologii. 4) osobą, która łącznie: posiada ukończony kurs II stopnia pielęgnacji drzew parkowych i 

pomnikowych, oraz ukończony kurs drwala operatora pilarek, oraz ukończony kurs alpinistyczny i 

aktualne badania wysokościowe: 5) osobą, która łącznie: posiada ukończony kurs drwala operatora 

pilarek, oraz ukończony kurs alpinistyczny i aktualne badania wysokościowe 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca przedłoŜy dokument potwierdzający 

ubezpieczenia firmy w zakresie działalności objętej przedmiotem zamówienia - OC na kwotę 

minimum 200 000,00zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.  

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

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

� nie otwarto jego 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

wykaz w/g wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 
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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.3) ZMIANA UMOWY  

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

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

2. Strony dopuszczają moŜliwość przedłuŜenia terminu wykonania umowy w przypadku: 1) wystąpienia siły 

wyŜszej uniemoŜliwiającej prowadzenie robót objętych umową, 2) wstrzymania prac przez Zamawiającego z 

przyczyn nie leŜących po stronie Wykonawcy, 3) zmiany warunków umowy dotacji zawartej pomiędzy 

Zamawiającym, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. 4) Konieczności przesunięcia prac ze 

względu na konieczność ochrony gatunków chronionych, decyzję ornitologa lub brak zgody RDOŚ na 

odstąpienie od zakazów dla zwierząt. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w Dziale Zamówień 

Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. (budynek przy bramie głównej), 41-219 

Sosnowiec, ul. Szpitalna 1.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.06.2014 

godzina 10:00, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. ul. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Kancelaria III. 

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

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

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

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

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