
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy: Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką

drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

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:

Ogłoszenie nr 561148-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.
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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:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny

36542194800000, ul. Hoża 13a , 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22

2774201, , e-mail zamowienia@zzw.waw.pl, , faks -.

Adres strony internetowej (URL): www.zzw.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000-

euro/?b=94

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.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):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Tak

www.zzw.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zzw.waw.pl

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:

Tak

Inny sposób:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego

również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest

dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z

postępowaniem.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów
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potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, a

także zmiany lub wycofania oferty

Adres:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, I piętro, pokój nr 31

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

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew

wraz z gospodarką drzewostanem, dla drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy.

Numer referencyjny: 34/PN/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:
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II.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: 1. Przedmiotem

zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew, wraz z gospodarką drzewostanem dla

drzew rosnących na terenach zieleni m.st. Warszawy. Ekspertyzy i prace dla dwóch części uwzględniają

wykonanie dla drzew: 1) Charakterystyki opisowej – inwentaryzacji dendrologicznej (lokalizacja, numer

BOŚ, parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: polska i łacińska nazwa

gatunkowa, odmiana, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, wartość

drzewa wraz z załącznikami graficznymi). 2) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej drzewa i

przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia, elementy charakterystyczne, wiązania

w koronie, zawieszoną plakietkę z numerem drzewa). 3) Diagnozę stanu zdrowotnego drzewa (w tym

ocenę suszu gałęzi/konarów, patogenów, widocznych wad drzewa w poszczególnych jego częściach: strefa

korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście), zbadanie zmian i stopnia

rozkładu drewna drzewa za pomocą tomografu komputerowego oraz zbadaniu stabilności drzewa w

gruncie metodą tensometryczną, określenie typu i liczby wiązań w koronie oraz ich stanu. Należy

uwzględnić pracę podnośnika. 4) Ocenę statyki i wytrzymałości drzewa – określenie stanu wytrzymałości

drewna, odporności na złamanie lub wywrócenie drzewa pozwalające na diagnozę zagrożeń, oraz wydanie

zaleceń o pozostawieniu zdrowego drzewa, stopniu koniecznej redukcji korony, wykonaniu innych działań

umożliwiających jego zachowanie, lub całkowitym usunięciu drzewa. 5) Oceny kolizji z otoczeniem

(stopnia zagrożenia ludzi i mienia w otoczeniu drzewa). 6) Zalecenia i wnioski do dalszego postępowania

z drzewem, gospodarka drzewostanem (klasyfikacja drzewa do usunięcia – w przypadku braku działań

alternatywnych, lub wskazania dotyczące pielęgnacji, korekty koron drzew, ewentualnej potrzeby podjęcia

innych działań, np. zmiany zagospodarowania przestrzeni w otoczeniu drzewa w celu zachowania drzewa,

poprawy stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa lub usunięcia drzewa i wymiany na nowe

nasadzenia. W przypadku zaleceń dotyczących założenia wiązań w koronach, należy wskazać typ wiązań,

ich liczbę, nośność, miejsce montażu itd. – informacje te należy uzupełnić schematycznym rysunkiem

ukazujący jednoznacznie sposób i miejsce montażu). 7) Trwałe oznaczenie plakietką drzewa po

przeprowadzonych pracach. 8) Sporządzenie sprawozdania po wykonaniu wszystkich prac objętych

przedmiotem umowy. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach technicznych

realizacji umowy oraz w standardach jakościowych wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiących

załącznik nr 1 do SIWZ, w wykazie drzew, który stanowi załącznik 2A do SIWZ (dla cz. I), załącznik 2B
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do SIWZ (dla cz. II) oraz kosztorysach stanowiących załącznik 3A (dla cz. I), załączniku 3B do SIWZ (dla

cz. II). 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp na

dowolną część lub części zamówienia. 3.1. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na następujące

części: Część I – drzewa rosnące na terenach parków i skwerów wskazanych w załączniku 2A do SIWZ –

Wykazie drzew; Część II – drzewa rosnące na terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich

i powiatowych m.st. Warszawy, wskazanych w załączniku 2B do SIWZ – Wykazie drzew;

II.5) Główny kod CPV: 77211500-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71530000-2

71420000-8

79421200-3

II.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)

II.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: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.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
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

70

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obowiązywania

umowy z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym

wynagrodzeniem: - w zakresie Części I - wykonanie ekspertyz dla drzew w liczbie nie przekraczającej 30

% liczby drzew wskazanych w załączniku nr 2A do SIWZ - Wykazie drzew, na warunkach określonych w

umowie i w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem 3A do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy); - w

zakresie Części II - wykonanie ekspertyz dla drzew w liczbie nie przekraczającej 30 % liczby drzew

wskazanych w załączniku nr 2B do SIWZ - Wykazie drzew, na warunkach określonych w umowie i w

cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem 3B do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy). 1. Realizacja

prawa opcji, o którym mowa powyżej będzie przebiegać w następujący sposób: 1) Zamawiający

poinformuje Wykonawcę o woli skorzystania z prawa opcji pisemnie, na co najmniej 2 tygodnie przed

planowanym terminem wdrożenia prawa opcji; 2) Zamawiający wraz z oświadczeniem, przekaże pisemnie

informację o terminie rozpoczęcia wykonania prac i ich zakresie; 3) Wykonawca zrealizuje prace w

terminie ustalonym z Zamawiającym, na warunkach określonych w umowie i w cenach jednostkowych

wynikających z formularza oferty. 4) Zamawiający zastrzega, że realizacja prawa opcji może być

wskazana w lokalizacji innej niż wskazane w załączniku nr 2 do Umowy, na terenach m. st. Warszawy

będących w utrzymaniu Zamawiającego; 2. Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji

w sytuacji, gdy zaistnieje taka potrzeba oraz gdy posiadać będzie środki na sfinansowanie zamówienia w

zakresie objętym opcją. 3. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania

przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że: 1)

posiada doświadczenie: • dla Części I - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał* lub wykonuje

przez okres kolejnych 8 miesięcy – 50 ekspertyz (opinii) dendrologicznych z użyciem specjalistycznego

sprzętu diagnostycznego, m.in. przy pomocy tomografu komputerowego i metody tensometrycznej, w

tym przynajmniej 20 ekspertyz wykonywanych było w obiektach zabytkowych. • dla Części II - w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje przez okres kolejnych 8 miesięcy –

50 ekspertyz (opinii) dendrologicznych z użyciem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, m.in.

przy pomocy tomografu komputerowego i metody tensometrycznej. Dopuszcza się by wykazane

ekspertyzy i prace pielęgnacyjne były wykonywane na podstawie odrębnych umów. 2) dysponuje jedną

osobą posiadającą doświadczenie i kwalifikacje w zakresie zamówienia, tj. osobą będącą specjalistą

dendrologiem* lub specjalistą arborystą z ukończonymi kursami arborystycznymi II stopnia lub

równoważne, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku ogrodniczym, architektura krajobrazu lub

leśnictwo oraz 3 lata praktyki zawodowej lub wykształcenie średnie o kierunku ogrodniczym lub

architektura krajobrazu lub leśnictwo oraz 5 lat praktyki zawodowej, tj. osobą zdolną do wykonania

zamówienia. Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować wymaganą

ilość osób. *Specjalista dendrolog lub arborysta posiada tytuł Rzeczoznawcy w zakresie dendrologii

nadany przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew lub Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i

Ochrony Drzew lub obowiązujący certyfikat European Tree Workers, ukończony kurs arborystyczny II

stopnia lub równoważny.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3. oświadczenie wykonawcy o

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia

publiczne; 4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=190283e...

9 z 19 13.07.2020, 14:31



OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty,

miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu określa załącznik nr 6 do SIWZ; 2. wykaz

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu określa załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od

dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Wzór o świadczenia

określa załącznik nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem

terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: Część I – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące

pięćset złotych); Część II – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); UWAGA: W przypadku gdy

Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powyższą kwotę wadium należy

zsumować, odpowiednio do liczby części na jaką składana jest oferta oraz wyraźnie oznaczyć

postępowanie i część zamówienia, na które wnosi wadium lub wnieść osobne wadia dla

poszczególnych części, na które składa ofertę z wyraźnym oznaczeniem postępowania i tych części

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Tak

Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej za pośrednictwem

Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego

również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest

dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu

oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej z

postępowaniem.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00
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IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:
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Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Postanowienia umowy, w tym istotne zmiany umowy oraz warunki płatności - określa wzór umowy
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stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ 1. Zmiany i uzupełnienia Umowy, jak również wszelkie

zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające z wykonania przedmiotu

Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę

przewidywanego terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn o charakterze

obiektywnym, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. Przez obiektywne

przyczyny rozumie się wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci ciągłych

opadów deszczu lub ciągłych wiatrów powyżej 20 km/h, utrzymujących się całodobowo,

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie prac z użyciem

specjalistycznego sprzętu. 3. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności określonych w ust. 2,

Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o opóźnieniu w prowadzenia prac i zwróci się do

Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji w celu oceny stanu faktycznego. Warunkiem

wprowadzenia zmiany przewidywanego terminu zakończenia prac jest zgodne przyjęcie przez obie Strony

Umowy w protokole konieczności, że wskazane przyczyny wprowadzenia takiej zmiany mają charakter

obiektywny. 4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4, wynagrodzenie brutto określone w § 5 ust. 1

Umowy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o ilość drzew, na których niemożliwe było

przeprowadzenie badań i prac opisanych w § 1 Umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-22, godzina: 11:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

nr:
1 Nazwa:

drzewa rosnące na terenach parków i skwerów wskazanych w załączniku 2A do SIWZ –

Wykazie drzew;

1) 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:Drzewa rosnące na

terenach parków i skwerów wskazanych w załączniku 2A do SIWZ – Wykazie drzew;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 71530000-2, 71420000-8, 79421200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 70

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie
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obowiązywania umowy z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za

dodatkowym wynagrodzeniem: - w zakresie Części I - wykonanie ekspertyz dla drzew w liczbie nie

przekraczającej 30 % liczby drzew wskazanych w załączniku nr 2A do SIWZ - Wykazie drzew, na warunkach

określonych w umowie i w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem 3A do SIWZ (Załącznik nr 1 do

umowy);

Część

nr:
2 Nazwa:

drzewa rosnące na terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i

powiatowych m.st. Warszawy, wskazanych w załączniku 2B do SIWZ – Wykazie drzew;

1) 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:Drzewa rosnące na

terenach pasów drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy, wskazanych w

załączniku 2B do SIWZ – Wykazie drzew;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211500-7, 71530000-2, 71420000-8, 79421200-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 70

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie

obowiązywania umowy z prawa opcji, zgodnie z którym Zamawiający może zlecić Wykonawcy za

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=190283e...

18 z 19 13.07.2020, 14:31



dodatkowym wynagrodzeniem: - w zakresie Części II - wykonanie ekspertyz dla drzew w liczbie nie

przekraczającej 30 % liczby drzew wskazanych w załączniku nr 2B do SIWZ - Wykazie drzew, na warunkach

określonych w umowie i w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem 3B do SIWZ (Załącznik nr 1 do

umowy).
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