
Numer sprawy: RB/ZP-29/08 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

ZAMAWIAJ ĄCY: 

Miejskie Przedsi ębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. 
w Toruniu 

przy ul. Grudzi ądzkiej 159 
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973 

KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN 
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120 

www.mpo.torun.pl   
 
 
o szacunkowej warto ści nie przekraczaj ącej kwot okre ślonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp 
 
 
Przedmiot zamówienia: Sadzenie drzew 
 

CPV:  77.21.16.00-8 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa  i pielęgnacja, istniejącego pasa zieleni wokół 
Miejskiego Składowiska Odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu (MSO), wykonanie nowego pasa 
zieleni izolacyjnej wokół MSO i jego pielęgnacja zgodnie z dokumentacją  projektową, która stanowi 
zał.1 do niniejszej siwz. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiału nasadzeniowego, 
przygotowanie podłoża pod nasadzenia, posadzenie drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne. 
Skład gatunkowy roślin i ich ilość oraz technologię wykonania prac określa dokumentacja projektowa 
stanowiąca załącznik nr 1do niniejszej siwz pod nazwą  
„Dokumentacja projektowa pasa zieleni izolacyjnej wokół Miejskiego Składowiska Odpadów przy  
ul. Kociewskiej w Toruniu, który to załącznik stanowi integralną część siwz. 

 

Termin realizacji:  od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2 009 r. 
Realizacja przedmiotu umowy będzie się dobywała etapowo zgodnie z  poniższym harmonogramem: 
a) Etap I – do 19/12/2008 r., 
b) Etap II – do 30/11/2009 r. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Warunki udziału w post ępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków   

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte  
w art.22.1 ustawy: 

 
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,  

 
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponują potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, a w szczególności  Wykonawcy, którzy:  
wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności,  
(w przypadku usług okresowych lub ciągłych wykonywanych), przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania (usługi wykonane po 30.10.2005 r.), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z ich pielęgnacją o wartości kontraktu nie 
mniejszej niż 200 000 zł bez podatku VAT. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dla usług 
dokonanych w innej walucie niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia waluty wg kursu 
średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)  



i dysponują lub będą dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót, która posiada 
wykształcenie z zakresu leśnictwa lub ogrodnictwa i legitymuje się minimum 3 letnim 
doświadczeniem zawodowy i posada wiedzę z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami 
sztuki dendrologicznej 

 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 

będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres 
realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe 
regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów, 

 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24.ust.1 i 2. 
 

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*  
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej 
siwz . 

 
Wymagane dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące spełnienie warunków udziału  
w post ępowaniu: 
 

a) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich 
wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert, 

 
b) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wg zał. nr 2,  

 
c) wykaz wykonanych prac oraz dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi 

zostały wykonane należycie, 
 

d) informacja na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osoby wskazanej 
przez Wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika robót. 

 
e) Kosztorys  

 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami : 
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem: 
  specjalista ds. zamówień publicznych  - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166 
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Barbara Kozłowska  tel. 056 63 98 118 
    
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia  12/11/ 2008 r., godz. 10.00  
Termin otwarcia ofert 12/11/2008 r. godz 10.15, sala 312. 

Okres związania ofertą 30 dni 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : 
cena -  100  %  
 
SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl  
oraz w  kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie  24,48 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek 
za zaliczeniem pocztowym.  
 

Postępowanie ogłoszono dnia 30/11/2008r. 
 
 


