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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Miasto Kwidzyn
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 170747744
Adres pocztowy: Warszawska 19
Miejscowość: Kwidzyn
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Kod pocztowy: 82-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Milewska
E-mail: zp@kwidzyn.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kwidzyn.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_kwidzyn
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_kwidzyn

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kwidzyna

Numer referencyjny: RZP.271.1.2023

II.1.2) Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: Utrzymanie zieleni na terenie miasta Kwidzyna. 2. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku A do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
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Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5 z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na 
każde z zadań, jednak Zamawiający zastrzega, iż w tym przypadku jednemu Wykonawcy zostanie udzielone 
tylko jedno zamówienie częściowe.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pielęgnacja i zakładanie zieleni miejskiej oraz całoroczne utrzymanie parków i skwerów – zachód

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312100 Usługi odchwaszczania
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pielęgnacji i zakładaniu zieleni miejskiej oraz na 
całorocznym utrzymaniu parków i skwerów na terenie miasta Kwidzyna. Zakres umowy obejmuje teren na 
ZACHÓD od torów kolejowych linii 207 przebiegających przez miasto.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Środki podmiotowe, jaki musi złożyć Wykonawca określono w wRozdz. VIII SWZ.1. Zamawiający wymaga od 
Wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 1) na Zadanie nr 1: 35.000,00 zł

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pielęgnacja i zakładanie zieleni miejskiej oraz całoroczne utrzymanie terenów – wschód

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77312100 Usługi odchwaszczania
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Pielęgnacja i zakładanie zieleni miejskiej orz całoroczne utrzymanie terenów zieleni urządzonej na terenie 
miasta Kwidzyna – wschód

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Temin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Środki podmiotowe, jaki musi złożyć Wykonawca określono w wRozdz. VIII SWZ. Wadium na Zadanie nr 2: 
35.000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Konserwacja i wycinka sanitarna drzew na terenie miasta Kwidzyna

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77341000 Okrzesywanie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i wycince sanitarnej drzew na terenie miasta 
Kwidzyna, w tym: 1. konserwacja drzew ustanowionych pomnikami przyrody, 2. zakładanie wiązań w koronach 
drzew, 3. konserwacja drzew, 4. wykonanie cięć technicznych drzew, 5. wycinka drzew, 6. usuwanie złomów i 
wywrotów, 7. frezowanie karp, 8. usuwanie karp, 9. usuwanie odrostów korzeniowych. 10. pielęgnacja 25 sztuk 
lip drobnolistnych znajdujących się na deptaku przy ul. Piłsudskiego: korony lip będą przycinane w sposób 
wskazany przez Zamawiającego raz w roku; Wykonawca za wykonane zadanie wystawi Zamawiającemu 
fakturę; zadanie będzie rozliczane ryczałtowo; 11. pielęgnacja buków pospolitych (forma żywopłotowa), 
na odcinku ul. 3-go Maja (od skrzyżowania z ul. Warszawską do skrzyżowania z ul. Chopina); buki będą 
przycinane w sposób wskazany przez Zamawiającego na odrębne zlecenie; Wykonawca za wykonane zadanie 
wystawi Zamawiającemu fakturę; zadanie będzie rozliczane ryczałtowo; 12. pielęgnacja lip przy ul. Chopina; lipy 
będą przycinane w sposób wskazany przez Zamawiającego na odrębne zlecenie; Wykonawca za wykonane 
zadanie wystawi Zamawiającemu fakturę; zadanie będzie rozliczane ryczałtowo;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Obniżenie ceny jednostkowej za materiał pozyskany z wycinki drzew / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do działania w sytuacji wyższej konieczności / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Środki podmiotowe, jaki musi złożyć Wykonawca określono w wRozdz. VIII SWZ. Wadium na Zadanie nr 3: 
9.000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koszenie nieużytków na terenie miasta Kwidzyna

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na koszeniu nieużytków, rowów i skarp na terenie miasta 
Kwidzyna wskazanych przez Zamawiającego (ilość roboczogodzin 5 000 w ciągu 2 lat). 2. Koszenie będzie 
odbywało się minimum 2 razy w sezonie. 3. Wykonawca będzie rozpoczynał koszenie po odebraniu pisemnego 
zlecenia od Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do koszenia od chwili otrzymania zgłoszenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Środki podmiotowe, jaki musi złożyć Wykonawca określono w wRozdz. VIII SWZ. Wadium na Zadanie nr 4: 
5.000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sadzenie i przesadzanie drzew na terenie miasta Kwidzyna.

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211600 Sadzenie drzew

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kwidzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sadzeniu i przesadzaniu drzew na terenie miasta 
Kwidzyna, w tym: 1. sadzenie wraz z dostawą drzew, w tym sadzenie drzew do pojemników (donice betonowe/
gazony): a) sadzenie drzew o obwodzie pnia od 6 cm do 10 cm, b) sadzenie drzew o obwodzie pnia od 11 cm 
do 14 cm, c) sadzenie drzew o obwodzie pnia od 15 cm do 18 cm, d) sadzenie drzew o obwodzie pnia od 19 cm 
do 25 cm, e) sadzenie drzew o obwodzie pnia od 26 cm do 35 cm, f) sadzenie drzew o obwodzie pnia od 36 cm 
do 45 cm; 2. przesadzanie drzew w tym: przesadzanie drzew z pojemników do gruntu: a) przesadzanie drzew o 
obwodzie pnia od 6 cm do 10 cm, b) przesadzanie drzew o obwodzie pnia od 11 cm do 14 cm, c) przesadzanie 
drzew o obwodzie pnia od 15 cm do 18 cm, d) przesadzanie drzew o obwodzie pnia od 19 cm do 25 cm, e) 
przesadzanie drzew o obwodzie pnia od 26 cm do 35 cm, f) przesadzanie drzew o obwodzie pnia od 36 cm 
do 45 cm. Wyjaśnienie pojęć: 1.1. Pod pojęciem „sadzenie wraz z dostawą drzew alejowych i parkowych”, 
dotyczy pkt 1 ppkt a) -f) rozumie się dostawę i sadzenie drzew w doły o wielkości proporcjonalnej do średnicy 
bryły korzeniowej, zaprawienie dołów ziemią urodzajną, zastosowanie nawożenia mineralnego, palikowanie 
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oraz założenie wiązadeł (materiały naturalne), 1.2. Pod pojęciem „przesadzanie drzew alejowych i parkowych”, 
dotyczy pkt 2 ppkt a) -f) rozumie się przygotowanie gruntu, okopanie, uformowanie ze szczególną ostrożnością 
bryły korzeniowej, balotowanie, transport i bezzwłoczne sadzenie drzewa w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Zapewnienie pełnej pielęgnacji po przesadzeniu (między innymi podlewanie wg. potrzeb). 
1.3. Wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 1.4. Wykonawca będzie 
rozpoczynał prace po odebraniu pisemnego zlecenia od Zamawiającego. 1.5. Zamawiający każdorazowo 
określi w zleceniu zakres oraz termin wykonania prac. 1.6. Drzewa przeznaczone do sadzenia muszą spełniać 
najwyższe wymagania jakościowe i muszą być prowadzone w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego 
(szkółka kwalifikowana). Wszystkie części rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów oraz 
pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach. Materiał nie może być przechowywany przez dłuższy czas 
w chłodni. Podczas sadzenia i przesadzania należy przede wszystkim stosować technologie umożliwiające 
zdrowy rozwój drzew, a także minimalizować konflikty z infrastrukturą (rozwiązania zapobiegające kompresji 
gruntu, napowietrzanie, irygacja, zabezpieczenie powierzchni, kierunkowanie rozwoju bryły). 1.7. W 
uzasadnionych przypadkach wskazanych przez Zamawiającego termin wykonania prac wynosić będzie 24 
godziny od momentu otrzymania zlecenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Środki podmiotowe, jaki musi złożyć Wykonawca określono w wRozdz. VIII SWZ. Wadium na Zadanie nr 5: 
1.300,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, iż w ciągu 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- 
w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje: W przypadku 
Zadania nr 1 i 2: min. 1 usługę tożsamą, polegającą na pielęgnacji zieleni o wartości brutto nie mniejszej niż 
1.000.000,00 PLN; W przypadku Zadania nr 3: min. 1 usługę tożsamą, polegającą na konserwacji i wycince 
drzew o wartości brutto nie mniejszej niż 400.000,00 PLN; W przypadku Zadania nr 4: min. 1 usługę tożsamą, 
polegającą na koszeniu trawy o wartości brutto nie mniejszej niż 200.000,00 PLN; W przypadku Zadania 
nr 5: min. 1 usługę tożsamą, polegającą na sadzeniu i przesadzaniu drzew o wartości brutto nie mniejszej 
niż 50.000,00 PLN; b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli 
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wykaże, iż dysponuje: W przypadku Zadania nr 1 i 2: 1 osobą z wykształceniem ogrodniczym lub osobą, która 
posiada kwalifikacje w zakresie architektury krajobrazu; W przypadku Zadania nr 3: 1 osobą, która posiada 
kwalifikacje w zakresie konserwacji drzew; W przypadku Zadania nr 5: 1 osobą, z dyplomem ukończenia 
szkoły wyższej o kierunku architektura krajobrazu i co najmniej 1 osobą o wykształceniu ogrodniczym; c) 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dot. zdolności technicznej w zakresie dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował, co najmniej: W przypadku 
Zadania nr 1 i 2: a) 3 kosiarkami doczepianymi do ciągnika (2 kosiarki bijakowe, 1 kosiarka na wysięgniku), b) 8 
kosami spalinowymi (żyłkowymi), c) 2 ciągnikami rolniczymi z przyczepą, d) 2 samochodami dostawczymi, e) 2 
pilarkami spalinowymi, f) 3 nożycami spalinowymi do strzyżenia żywopłotów, g) 1 zamiatarką chodnikową, h) 1 
pługiem odśnieżnym, i) 1 dmuchawą spalinową; W przypadku Zadania nr 3: a) 5 pilarkami do cięcia drzew (co 
najmniej 1 szt. o mocy powyżej 6KW), b) 2 frezarkami, c) 2 rębakami, d) 2 podnośnikami koszowymi (o wysięgu 
co najmniej 22m), e) 2 kompletami sprzętu do pielęgnacji drzew metodą alpinistyczną, f) 1 mikrociągnikiem, 
g) 1 samochodem ciężarowym samozaładowczym; W przypadku Zadania nr 4: a) 7 kosiarkami bijakowymi 
(co najmniej 1 kosiarką rotacyjną, 2 kosiarkami bijakowymi i 4 kosiarkami bijakowymi na wysięgniku), b) 1 
samochodem dostawczym; W przypadku Zadania nr 5: a) 1 przesadzarką do drzew, b) 2 ciągnikami rolniczymi 
z przyczepą, c) 1 mikrociągnikiem, d) 1 samochodem dostawczym.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
opisane w projektach umów , załacznik nr 7

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/05/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Kwidzyn
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
styczeń 2025

VI.3) Informacje dodatkowe:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4-10 ustawy Pzp. z 
zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. 3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.4. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 
31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację 
na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym 
rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
111 z 8.4.2022, str. 1).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Wareszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023


