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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

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

Gmina Rewal
8571898978
ul. Mickiewicza 19
Rewal
72-344
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Bartkowski
Tel.:  +49 913849011
E-mail: zp@rewal.pl 
Faks:  +49 913849029
Kod NUTS: PL428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rewal.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: samorząd terytorialny

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie wszelkich prac, w okresie 3 lat, związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją
i modernizacją istniejących oraz urządzaniem nowych terenów zielonych
Numer referencyjny: IOD.721.09.2019.TB

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie będzie wykonywane w okresie od 01.01.2020 r. do 2022 r. w zakresie:
1) prace porządkowe:
a) utrzymanie w czystości urządzonych terenów zieleni obejmujące grabienie i odchwaszczanie wraz z
wywozem zgrabionych nieczystości;
b) odcięcie darni z terenu trawnika przylegającego do krawężnika lub obrzeża;
c) ścięcie darni lub gracowanie rabat;
d) usuwanie chwastów z chodników, schodów, alejek i parkingów poprzedzone wykonaniem oprysku środkiem
chwastobójczym;

mailto:zp@rewal.pl
www.rewal.pl


2 / 6

e) co najmniej raz w roku powierzchniowe oczyszczenie nieurządzonych terenów zielonych zgodnie z sugestią
Zamawiającego.
2) pielęgnację drzew i krzewów:
a) sadzenie drzew iglastych i liściastych;
b) cięcia formujące drzew wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
c) prześwietlanie koron wraz z cięciami zachowawczymi (odmładzającymi) drzew wskazanych w załączniku nr
1do niniejszej umowy;
d) formowanie pni i koron młodych (nowo sadzonych) drzew liściastych i iglastych;
e) sadzenie krzewów iglastych i liściastych;

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 512 195.12 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo zachodniopomorskie, Gmina Rewal

II.2.4) Opis zamówienia:
1) prace porządkowe:
a) utrzymanie w czystości urządzonych terenów zieleni obejmujące grabienie i odchwaszczanie wraz z
wywozem zgrabionych nieczystości;
b) odcięcie darni z terenu trawnika przylegającego do krawężnika lub obrzeża;
c) ścięcie darni lub gracowanie rabat;
d) usuwanie chwastów z chodników, schodów, alejek i parkingów poprzedzone wykonaniem oprysku środkiem
chwastobójczym;
e) co najmniej raz w roku powierzchniowe oczyszczenie nieurządzonych terenów zielonych zgodnie z sugestią
Zamawiającego.
2) pielęgnację drzew i krzewów:
a) sadzenie drzew iglastych i liściastych;
b) cięcia formujące drzew wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;
c) prześwietlanie koron wraz z cięciami zachowawczymi (odmładzającymi) drzew wskazanych w załączniku nr
1do niniejszej umowy;
d) formowanie pni i koron młodych (nowo sadzonych) drzew liściastych i iglastych;
e) sadzenie krzewów iglastych i liściastych;
f) cięcia formujące krzewów;
g) odmładzanie krzewów;
h) utrzymywanie formowanych żywopłotów;
i) nawożenie oraz podlewanie nowo sadzonych drzew i krzewów;
j) usuwanie lub frezowanie pni wskazanych przez Zamawiającego;
3) pielęgnację trawników:
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a) konserwacja i utrzymanie trawników obejmuje koszenie (zgodnie z harmonogramem koszenia stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszej umowy) wraz z usuwaniem odrostów przykorzennych drzew, likwidacja kretowisk
oraz usuwanie innych zanieczyszczeń organicznych oraz komunalnych. Zakres prac obejmuje kompleksowe
wykonanie w/w czynności wraz z zgrabieniem trawy i liści, zebraniem zanieczyszczeń załadunkiem i wywozem;
b) oczyszczanie (poprzez pozamiatanie lub zdmuchnięcie maszyną do zdmuchiwania ściętej trawy) przyległych
terenów (chodników, jezdni itp.) natychmiast po skoszeniu trawnika;
c) dosiewanie brakującej trawy oraz pozostałe zabiegi pielęgnacyjne, tj. spulchnianie podłoża, renowacja
trawników w miejscach zniszczonych, nawożenie, oprysk trawników herbicydami, aeracja;
d) zakładanie nowych trawników metodą darniowania lub z siewu;
4) pielęgnację rabat i kwietników:
a) przygotowanie rabat i kwietników do obsady z uzupełnieniem ziemią kompostową lub torfem oraz
uzupełnianie korą w razie potrzeby (wykaz rabat stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy);
b) sadzenie kwiatów jednorocznych, wieloletnich i cebulowych na rabatach wskazanych w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy;
c) prace porządkowe na rabatach polegające na systematycznym pieleniu, spulchnianiu rabat oraz kwietników a
także obcinanie przekwitłych kwiatostanów i zbędnych pędów u kwiatów jednorocznych i wieloletnich;
d) podlewanie i nawożenie rabat i kwietników;
e) likwidacja nasadzeń sezonowych na rabacie;
f) okrywanie na zimę roślin wieloletnich (w razie potrzeby).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:
Zamówienie będzie zlecone własnej Spółce Wodociągi Rewal Sp. z o.o. - w zakresie wykonywania zadań,
które leżą w zakresie obowiązków samorządu terytorialnego (zadania własne). Przed podjęciem decyzji o
możliwości udzielenia zamówienia własnej spółce zamawiający dokonał analizy w oparciu o dokumenty złożone
przez Spółkę, z których wynika, że Spółka osiąga wymagany ustawowy poziom przychodów ze świadczenia
usług na rzecz gminy Rewal. Spółka prowadzi jednolitą metodologię, co do zasad prowadzenia rachunkowości,
na podstawie zasad rachunkowości wprowadzonych decyzją Prezesa Zarządu Spółki w dniu 14.03.2013 r.
zarządzeniem nr 9/Z/2013 z późniejszymi zmianami. Księgowania zdarzeń gospodarczych dokonywane są
w sposób umożliwiający identyfikację przychodów z rozróżnieniem źródeł przychodów, a system księgowy
umożliwia dokonywanie wydruków sumujących przychody dla wskazanych odbiorców, co umożliwia ocenę
wielkości średniego przychodu i procentu działalności, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 b ustawy Prawo
zamówień publicznych (dalej pzp). W szczególności wzięto pod uwagę, że przychody z działalności - usług
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świadczonych na rzecz innych, niż gmina Rewal podmiotów, księgowano na wskazanych w dokumentach
kontach, a ich stosunek do wielkości przychodów ze świadczenia usług na rzecz gminy stanowi wiarygodny
wskaźnik. Wskazane wyżej wielkości zaksięgowania nie przekraczają dopuszczalnego maksymalnego udziału -
w wysokości 10%. W świetle przedstawionych powyżej informacji oraz w świetle stanu faktycznego uznaje się,
że zostają spełnione przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 12 litera a,b i c ustawy pzp, zatem udzielenie zamówienia z
wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp będzie prawidłowe.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Wodociągi Rewal Sp. z o.o.
857-188-88-91
Poznańska 31
Pobierowo
72-346
Polska
Tel.:  +49 913864172
E-mail: zwik-pobierowo@post.pl 
Kod NUTS: PL42
Adres internetowy: https://www.wodociagirewal.pl/
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 4 512 195.12 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 512 195.12 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +49 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
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b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +49 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +49 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2019
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