
 

Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących
zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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2021/S 132-351224

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wicik
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzw.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/?b=94
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem dla drzew rosnących na terenach
m.st. Warszawy
Numer referencyjny: 65/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
77211300 Usługi selekcji drzew

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem
dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy. W przypadku części 1–4 przedmiot zamówienia obejmuje:
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a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi;
c) spacery dendrologiczne objaśniające mieszkańcom stan wybranych drzew.
W przypadku części 5 zakres zamówienia obejmuje:
a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy oraz standardach
jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w klasach ryzyka drzew – ocena kolizji z
otoczeniem stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (załącznik nr 4 do umowy), w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3 do SWZ (od A do E) oraz w załączniku nr 10 do SWZ – wykazie …

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający określił zasady w sekcji IV ust. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Część 1 – na terenie dzielnic: Żoliborz, Bemowo, Wawer, Praga Południe, Praga Północ, Targówek i Białołęka
(realizacja BO 207)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem
dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.
W przypadku części 1 przedmiot zamówienia obejmuje:
a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi;
c) spacery dendrologiczne objaśniające mieszkańcom stan wybranych drzew.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy oraz standardach
jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w klasach ryzyka drzew – ocena kolizji z
otoczeniem stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (załącznik nr 4 do umowy), w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3 do SWZ (od A do E) oraz w załączniku nr 10 do SWZ – wykazie drzew.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z opcji, o której mowa w art.
441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
1) wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 30 drzewach, dla których wykonano ekspertyzy, na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do umowy i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy; lub
2) wykonanie dodatkowych ekspertyz dla maksymalnej liczby 30 szt. drzew, na warunkach określonych w
załączniku nr 3 do umowy i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do
wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności
pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi
podobne do wskazanych w warunkach realizacji umowy oraz standardach jakościowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – na terenie dzielnic: Mokotów, Śródmieście i Żoliborz (realizacja BO 207)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem
dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.
W przypadku części 2 przedmiot zamówienia obejmuje:
a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi;
c) spacery dendrologiczne objaśniające mieszkańcom stan wybranych drzew.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy oraz standardach
jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w klasach ryzyka drzew – ocena kolizji z
otoczeniem stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (załącznik nr 4 do umowy), w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3 do SWZ (od A do E) oraz w załączniku nr 10 do SWZ – wykazie drzew.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obowiązywania Umowy z opcji, o której mowa w art.
441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
1) wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 30 drzewach, dla których wykonano ekspertyzy, na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do umowy i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy; lub
2) wykonanie dodatkowych ekspertyz dla maksymalnej liczby 30 szt. drzew, na warunkach określonych w
załączniku nr 3 do umowy i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do
wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności
pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi
podobne do wskazanych w warunkach realizacji umowy oraz standardach jakościowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – na terenie dzielnic: Wola, Włochy, Ochota, Ursus, Wilanów i Ursynów (realizacja BO 207)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem
dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.
W przypadku części 3 przedmiot zamówienia obejmuje:
a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi;
c) spacery dendrologiczne objaśniające mieszkańcom stan wybranych drzew.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy oraz standardach
jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w klasach ryzyka drzew – ocena kolizji z
otoczeniem stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (załącznik nr 4 do umowy), w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3 do SWZ (od A do E) oraz w załączniku nr 10 do SWZ – wykazie drzew.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w okresie obowiązywania umowy z opcji, o której mowa w art.
441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem:
1) wykonanie cięć pielęgnacyjnych na 30 drzewach, dla których wykonano ekspertyzy, na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do umowy i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy; lub
2) wykonanie dodatkowych ekspertyz dla maksymalnej liczby 30 szt. drzew, na warunkach określonych w
załączniku nr 3 do umowy i w cenach jednostkowych zgodnych z załącznikiem nr 1 do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do
wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności
pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi
podobne do wskazanych w warunkach realizacji umowy oraz standardach jakościowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – na terenie Parku Skaryszewskiego (realizacja BO 1955)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem
dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.
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W przypadku części 4 przedmiot zamówienia obejmuje:
a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi;
c) spacery dendrologiczne objaśniające mieszkańcom stan wybranych drzew.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy oraz standardach
jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w klasach ryzyka drzew – ocena kolizji z
otoczeniem stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (załącznik nr 4 do umowy), w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3 do SWZ (od A do E) oraz w załączniku nr 10 do SWZ – wykazie drzew.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 4
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
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do
wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności
pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi
podobne do wskazanych w warunkach realizacji umowy oraz standardach jakościowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – na terenie dzielnicy Bielany (realizacja BO 1064)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
90721000 Usługi związane z bezpieczeństwem środowiska
90713000 Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem
dla drzew rosnących na terenach m.st. Warszawy.
W przypadku Części 5 zakres zamówienia obejmuje:
a) specjalistyczną ocenę stanu zachowania drzew wraz z gospodarką drzewostanem;
b) trwałe oznakowanie każdego drzewa etykietami identyfikującymi.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach realizacji umowy oraz standardach
jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w klasach ryzyka drzew – ocena kolizji z
otoczeniem stanowiących załącznik nr 11 do SWZ (załącznik nr 4 do umowy), w kosztorysach stanowiących
załącznik nr 3 do SWZ (od A do E) oraz w załączniku nr 10 do SWZ – wykazie drzew.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do
wartości 50 % zamówienia podstawowego. Zamówienia zostaną udzielone w razie zaistnienia takiej konieczności
pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków w budżecie Zamawiającego a ich przedmiotem będą usługi
podobne do wskazanych w warunkach realizacji umowy oraz standardach jakościowych.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie w ramach jednej lub kilku umów wykonywał usługi o łącznej wartości co najmniej 50
000,00 PLN (słownie; pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmujące swoim zakresem wykonanie specjalistycznego
opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej z użyciem specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego, tj. m.in. tomografu komputerowego.
Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.
2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący potencjału osobowego, jeżeli wykaże, że
dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:
— co najmniej jedną 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.
*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.
3. Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej, w zakresie dysponowania maszynami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9A oraz 9B do SWZ.

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna ocena stanu zdrowotnego wybranych drzew o wątpliwym stanie
zdrowotnym, które zostaną przebadane przy użyciu specjalistycznego sprzętu do diagnostyki stanu zachowania
drzew. Wyniki badań będą stanowić podstawę do wskazań dla gospodarki drzewostanem które zostaną
przeprowadzone po zakończeniu zamówienia, tj. zabiegów pielęgnacyjnych jakimi powinny być poddane drzewa
lub do wycinki. Dla wykonania badań przy użyciu specjalistycznego sprzętu muszą być zachowane odpowiednie
warunki - powinny być przeprowadzone w pełnym okresie wegetacyjnym roślin, podczas ulistnienia drzew.
Ponadto istotne jest również wykonywanie pomiarów w odpowiednich warunkach atmosferycznych, które są
optymalne w okresie letnim. Wykonanie badań w okresie późniejszym może spowodować uzyskanie danych
niepełnych lub zniekształconych, które zaburzają np. częste opady deszczu i niskie temperatury. Stwarza to
ryzyko że tak przeprowadzone badania wpłyną negatywnie na wyniki oraz na w

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 11:30

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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego – ul.
Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. imię nazwisko: Magdalena Mycko stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych e-mail:
zamowienia@zzw.waw.pl
2. imię nazwisko: Małgorzata Wicik stanowisko służbowe: Główny specjalista ds. zamówień Publicznych w Dziale
Zamówień Publicznych
e-mail: zamowienia@zzw.waw.pl

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument
zamówienia, dalej jako „JEDZ”. JEDZ stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Wykonawca może wykorzystać JEDZ złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli
potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych.
7. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących:
7.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
7.1.1. wykazu usług wykonanych. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SWZ;
7.1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
8. Zamawiający żąda w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
8.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art.
108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp,
dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
8.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SWZ;
8.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3
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miesiące przed jego złożeniem,
8.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (...)
8.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem,
8.6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX
pkt 1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania szczegółowe
wymagania Zamawiającego zostały określone w Sekcji IX i X SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia
o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w
art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2021
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