
Lublin: Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz 

rejonu Parku Czuby 

Numer ogłoszenia: 341834 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Port Lotniczy Lublin S.A. , ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, woj. 

lubelskie, tel. 81 534 74 40, faks 81 534 74 41. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.portlotniczy.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: działalność portów lotniczych. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nasadzeń 

zastępczych na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku Czuby. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie nasadzeń zastępczych z tytułu usunięcia drzew w ramach tzw. 

Kompensacji przyrodniczej, na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie oraz rejonu Parku 

Czuby. Nasadzenia winny być objęte 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym w tym 

pielęgnacyjnym od momentu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. A. Dostarczenie, 

nasadzenie i zabezpieczenie 205 szt. drzew, 9614 szt. krzewów, 1000 m2 trawy - na terenie 

Parku Czuby: a) drzewa: Brzoza brodawkowata (Betula pendula) - 15 szt. Buk pospolity 

(fagus sylvatica Atropurpurea)- 4 szt. Brzoza pożyteczna (Betula utilis var.Jacquemani) - 50 

szt. Brzoza pożyteczna (Betula utilis Doorenbos) - 10 szt. Jesion wyniosły (Fraxinus 

Excelsior) - 8 szt. Klon polny (Acer compestre) - 2 szt. Lipa drobnolistna Freenspire (Tilia 

cordata Freenspire) - 4 szt. Wiśnia piłkowana Kanzen(Prunus serrulata Kanzen) - 100 szt. Buk 

pospolity Purple Fountain (Fagus sylvatica Purple Fountain) - 12 szt. b) krzewy: róża Rugby 

Bokrarug ( Rosa Rugby Bokrarug) - 750 szt. pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa 

Tilford Cream) - 2550 szt. pięciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa Gold Start) - 4550 szt. 

tawuła japońska (Spirea japonica Gold Mound) - 1400 szt. tawuła gęsto kwiatowa (Spirea 

densiflora) - 30 szt. lilak Meyera Palibin(Syryngia meyeri Palibin) - 626 szt. lilak pospolity 

Mechel Buchner (Syryngia vulgaris Mechel Buchner) - 8 szt. c) trawniki- 1000 m2 d) termin 

realizacji nasadzeń- 30.10.2013r. B. Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie 64 szt. drzew - 

na terenie Zespołu Szkół nr 9 w Lublinie, ul. Zdrowa 1, 20-383 Lublin: a) drzewa: Lipa 

szerokolistna (Tilia platyphyllos) - 64 szt. b) termin wykonania nasadzeń do dnia 30.10.2013r. 

2.Materiał nasadzeniowy powinien spełniać wymagania dotyczące jakości materiału 

nasadzeniowego określone w Załączniku nr 1A i 1B do siwz. 3. Szczegółowy zakres prac 

zawiera załącznik nr 1A i 1B do siwz. 4.Warunki techniczne realizacji zamówienia określa 



załącznik nr 1A i 1B do siwz. 5. Minimalne założenia do realizacji przedmiotu zamówienia w 

zakresie wykonywania prac pielęgnacyjnych: podlewanie według potrzeb, kształtowanie 

korony poprzez cięcia pielęgnacyjne, usztywnienie drzewa 3 palikami... 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 

% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.21.16.00-8, 77.31.41.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

30.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni 

wykonawcy, którzy wykażą wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie) 

należycie: co najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania min 60 szt. drzew, 1 

usługi dotyczącej sadzenia krzewów - min 300 szt. krzewów, 1 usługi 

dotyczącej siania trawnika- min 400 m2 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli 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 należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach 

lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

a) wykaz winien wskazywać wykonanie co najmniej 1 usługi dotyczącej 

nasadzania min 60 szt. drzew, 1 usługi dotyczącej sadzenia krzewów - min 300 szt. 

krzewów, 1 usługi dotyczącej siania trawnika- min 400 m2 w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym 

okresie). b) złożone poświadczenia winny potwierdzać należyte wykonanie lub 

wykonywanie co najmniej 1 usługi dotyczącej nasadzania min 60 szt. drzew, 1 

usługi dotyczącej sadzenia krzewów - min 300 szt. krzewów, 1 usługi dotyczącej 

siania trawnika- min 400 m2 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert ( jeżeli ten okres jest krótszy- w tym okresie).; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

działalności gospodarczej, jeżeli 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 niż 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 

Jeżeli 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, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian umowy na warunkach określonych poniżej: 1) 

jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z 

przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) warunków 

pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach 

zewnętrznych, b) uwarunkowań organizacyjno-technicznych, c) uwarunkowań formalno-

prawnych. 2) zmiany urzędowej stawki VAT - zmiana wynagrodzenia umownego; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.portlotniczy.lublin.pl (zakładka bip) 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Port 

Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 02.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Port Lotniczy Lublin S.A. ul. Króla Jana III 

Sobieskiego 1, 21-040 Świdnik, recepcja. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


