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GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz. Plac Jana Pawła II 16
tel. 42 714 31 00. fax 42 714 31 15

Ogłoszenie nr 555275-N-20I8 z dnia 2018-05-16 r.

Gmina Miasto Zgierz: Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie Zgierza" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
- 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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:
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I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana Pawła II 16 ,
95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail estasiak@umz.zgierz.pl, faks
427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.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: Administracja samorządowa
1.3) 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):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

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:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być złożona w
nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
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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

U l ) N a z w a n a d a n a z a m ó w i e n i u p r z e z z a m a w i a j ą c e g o : Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza
Numer referencyjny: IR.271.14.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

11.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji infrastruktury zielonej wraz z odnowieniem, wykonaniem ciągów komunikacji pieszej w sześciu lokalizacjach
na terenach zielonych miasta Zgierza. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
wizualizacją oraz wykonanie modernizacji i rozbudowy terenów zielonych miasta Zgierza. Zadania projektowe przewidują
wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni w mieście o łącznej powierzchni około 2,56 ha. Przedmiot
zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj" i obejmuje ponadto uzyskanie wszelkich
map, decyzji, uzgodnień, dokonanie zgłoszeń oraz innej dokumentacji niezbędnej do wykonania zadania. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie i montaż tablic informacyjno - projektowych oraz zaprojektowanie i wykonanie materiałów
informacyjnych dla mieszkańców miasta. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury
zielonej na terenie Zgierza" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowe
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Programie Funkcjonalno- Użytkowym stanowiącym
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Lokalizacja I - Okolice ścieżki rowerowej - ul. Staffa / Parzęczewska
Uzupełnienie zadrzewień wokół ścieżki rowerowej, wprowadzenie zieleni niskiej, założenie trawników, wprowadzenie
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małej architektury. Drzewa do zastosowania w liczbie minimum 30 sztuk: Klon zwyczajny odmiany Globosum- obwód:
14-16 cm, wysokość: 300-350 cm. Pa min 180-220 cm, średnica korony 50-60 cm, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm
forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m, 3 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną. Krzewy do
zastosowania w liczbie 800 szt. ( +/- 15%) - róża okrywowa, kosodrzewina, trawy ozdobne - trzcinnik ostrokwiatowy,
berberys Thunberga w odmianach. Zakładanie trawników Mała architektura: - ławki - min. 3 szt., - kosze - min. 3 szt., podpora rowerowa - podpora dla rowerzystów - min. 3 szt. Lokalizacja 2 - park przy ZOZ-ie , przy ul. Piątkowskiej
Wprowadzenie zieleni niskiej, tj. bylin i krzewów wieloletnich. Kompleksowa modernizacja skweru, tj. wykonanie
chodnika, rekultywacja trawnika, wykonanie rabat z gatunkami cienistymi, założenie punktów świetlnych oraz
zastosowanie małej architektury. Ponadto przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej w celu określenia drzew
zdegradowanych lub do wykonania pielęgnacji drzew. Drzewa nasadzenie min. 10 sztuk: Klon zwyczajny - obwód: 14-16
cm, wysokość: 300-350 cm, Pa min. 180- 200 cm, średnica korony 50-60 cm, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm forma
pienna, pień wysokości min. 1,8- 2 m, 3 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną. Krzewy i byliny: nasadzenie
2000 szt. ( +/- 15%). Gatunki: ciemierniki, funkie, hortensje, berberysy, liliowce, pachysandra, barwinek. Zakładanie
trawników Mała architektura: Montaż ławek i koszy na śmieci w pasie istniejącego chodnika. - ławki - min. 2 szt. - w
nawiązaniu do istniejącej architektury - kosze - min. 2 szt. - w nawiązaniu do istniejącej architektury - punkty świetlne minimum 3 szt - domek dla ptaków - 5 szt. Wykonawca robót winien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji
proponowany układ nowych nasadzeń zieleni ozdobnej. Chodnik: Zaprojektowanie i wykonanie budowy chodnika w
miejscu istniejącej ścieżki wzdłuż lewego boku nieruchomości na przedłużeniu ul. B. Prusa; z kostki betonowej, na
podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z obrzeżem betonowym z materiałów Wykonawcy. Lokalizacja 3 - ul.
Cezaka / Długa przy nowej zatoce Nr 7 Kompleksowa modernizacja pasa drogowego ul. Cezaka poprzez wykonanie
nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawnika, przeprowadzenie inwentaryzacji drzew w celu usunięcia drzew
zdegradowanych wraz z montażem małej architektury. Drzewa nasadzenie min. 30 sztuk: Głóg pospolity odmiany PauPs
Scarlet -obwód 12-14 cm, wysokość: 250-300 cm, Pa min 180-220 cm, średnica korony 80 cm, średnica bryły korzeniowej
min. 50 cm, forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m, 3 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną. Krzewy
nasadzenie 800 szt. ( +/- 15%) gatunki do zastosowania - pięciornik krzewiasty, tawuły japońskie, róże okrywowe,
berberysy Thunberga w odmianach. Zakładanie trawników Mała architektura: - kosze - min. 4 szt. Wykonanie
ograniczenia gruntu pod nasadzenia z obrzeża trawnikowego od strony pasa jezdnego. Lokalizacja 4 - plac Stu Straconych
wraz z terenem przyległym od ul. Pieczyraka W obszarze placu Stu Straconych - stworzenie nowego układu zieleni,
wymianę nawierzchni płyty oraz ustawienie stylizowanych elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci).
Zredukowanie powierzchni z elementów betonowych wraz z oddzieleniem miejsc parkingowych, powiększenie terenów
zielonych. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych. Ułożenie nowej nawierzchni. Dopuszcza się pozostawienie
istniejącej nawierzchni jako podbudowy. Na terenie przylegającym przy ul. Pieczyraka: nasadzenia roślin, uzupełnienie
brakujących i modernizacja istniejących chodników oraz urządzenie przestrzeni spotkań. Drzewa nasadzenia min. 30 sztuk
: Klon zwyczajny w odmianach nawiązującyh do nasadzeń istniejących - obwód: 14-16 cm, wysokość: 300-350 cm, Pa min
180-220 cm, średnica korony 50-60 cm, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2
m, 3 razy szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną. Zastosowanie kratownic do drzew na powierzchni placu Krzewy do
zastosowania w liczbie 1800 szt. ( +/- 15%) - róża okrywowa, bez czarny, krzewuszka cudowna, kosodrzewina. Zakładanie
trawników Mała architektura - kosze betonowe - minimum 4 szt., - ławki miejskie bez oparcia minimum 4 szt.
Nawierzchnia placu i chodnik - wymagania: Szczegółowe wymagania określone w wytycznych WKZ Prowadzenie prac w
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Lokalizacja 5 - ul. Łódzka, skwer przy Centrum Handlowym
Zagospodarowanie przestrzeni zielonej położonej w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1. Drzewa nasadzenie min. 30 sztuk :
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Grusza drobnoowocowa odmiany „ Chanticleer" - obwód 14-16 cm, wysokość: 300-350 cm, Pa min 180-220 cm, średnica
korony 80 cm, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm, forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m,3 razy szkółkowane z
bryłą korzeniową balotowaną. Krzewy nasadzenie 1000 szt. ( +/- 15%) gatunki do zastosowania - dereń biały, berberys
Thunberga, Tawuła japońska, pięciorniki krzewiaste, trawy ozdobne Zakładanie trawników Lokalizacja 6 - skwery wzdłuż
ul. I-go Maja Prowadzenie prac w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ożywienie struktury
istniejących skwerów oraz podniesienie ich atrakcyjności w ciągu komunikacyjnym ulicy. Drzewa nasadzenie min. 30
sztuk: Lipa srebrzysta obwód 14-16 cm, wysokość: 300-350 cm. Pa min 180-220 cm, średnica korony 80 cm, średnica
bryły korzeniowej min. 50 cm, forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m,3 razy szkółkowane z bryłą korzeniową
balotowaną. Głóg pospolity odmiany Paul's Scarlet -obwód 12-14 cm, wysokość: 250-300 cm, Pa min 180-220 cm,
średnica korony 80 cm, średnica bryły korzeniowej min. 50 cm, forma pienna, pień wysokości min. 1,8-2,2 m,3 razy
szkółkowane z bryłą korzeniową balotowaną. Krzewy nasadzenie 700 szt. ( +/- 15%) gatunki do zastosowania jaśminowiec wonny, tawuła japońska, berberys Thunberga, trawy ozdobne, byliny. Zakładanie trawników Mała
architektura: - kosze - minimum 4 szt. Prowadzenie przygotowania terenu, nasadzeń, zakładania trawników zgodnie z PFU
Wykonanie, montaż - tablic informacyjno - promocyjnych - 6 szt., - tablic informacyjnych miejskich informujących o
terenie budowy - 6 szt. Zaprojektowanie i wydruk: - plakatów informacyjnych min. A3 - min. 60 szt., - ulotek z mapkami
zieleni dla mieszkańców - min. 2000 szt. Materiały promocyjne muszą być opatrzone odpowiednimi logotypami i
informacją o realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Łączna wielkość nasadzeń winna się
bilansować w całym zadaniu, dopuszcza się przenoszenie wielkości pomiędzy lokalizacjami, zgodnie z koncepcjami
uzgodnionymi z Zamawiającym. Warunki realizacji zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z
realizacją zamówienia. Są to między innymi: koszty uzyskania niezbędnej dokumentacji, decyzji, pozwoleń, opinii, koszty
prac tymczasowych i towarzyszących, koszty związane z naprawą i odtworzeniem ewentualnych uszkodzeń elementów i
urządzeń. 2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i zorganizuje plac i zaplecze budowy. 3.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu objętego pracami. 4. Wykonawca na własny koszt na bieżąco będzie
usuwał gruz i odpady. 5. Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu prac. 6. Wszystkie użyte materiały
winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty. 7. Zamówienie winno
być realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej
oraz BHP. 8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i należyte wykonanie robót. 9. Wykonawca oznaczy zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego wszystkie lokalizacje tablicami informacyjnymi miejskimi, które wykona według wzoru
Zamawiającego(wzór stanowi załącznik nr 2). C. Załączniki: I. Program Funkcjonalno - Użytkowy - załącznik nr I 2.
Wzór tablic informacyjnych - miejskich - załącznik nr 2 UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie
realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane
niżej czynności: roboty brukarskie, roboty ogólnobudowlane, prace związane z nasadzeniem zieleni.

11.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45112710-5
45233161-5
45233222-1
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45112723-9
71300000-1
79342200-5

11.6) 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)

11.7) 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: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w
art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień publicznych w
zakresie: do wartości 500.000,00 zł., i na warunkach - odpowiednio: - przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu; przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w
postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy,
jak w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
11.8) 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: 2018-11-30

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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