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Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów: Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w latach

2020-2022

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: 

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: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, krajowy numer identyfikacyjny 15259663001540, ul. Franciszka Klimczaka  2 , 02-797  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 22 443 50 00, e-mail wilanow.wzz@um.warszawa.pl, faks 22 443 50 40. 

Adres strony internetowej (URL): www.wilanow.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

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)

Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 

www.wilanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 

Ogłoszenie nr 603908-N-2020 z dnia 2020-10-30 r. 
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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: 

Nie 

Inny sposób: 

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

Tak 

Inny sposób: 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Adres: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17.Godziny pracy

Urzędu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

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: Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych oraz na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w

latach 2020-2022 

Numer referencyjny: 33/WOŚ/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: 

Nie 

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

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

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

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: A. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach

gminnych oraz na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy w latach 2020-2022. Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w niniejszej SIWZ wraz z

załącznikami. I. Zamówienie obejmuje prace polegające w szczególności na: • cięciu pielęgnacyjnym drzew, • wycinaniu drzew, w tym drzew wraz z usunięciem lub frezowaniem karpy, • wykonaniu cięć

technicznych drzew, w tym cięć technicznych utrudnionych, • usuwaniu karp, • wywozie wiatrołomów i wywrotów, • pielęgnacji drzew młodych, • wykonywaniu ekspertyz dendrologicznych. Prace

wykonywane będą na terenach pozostających we władaniu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. II. OPIS WYKONYWANIA PRAC Usługi będą obejmowały wykonywanie następujących prac zgodnie z

zakresem przedstawionym w kosztorysach ofertowych na lata 2020 – 2022 stanowiących załączniki do OPZ. 1. Cięcia pielęgnacyjne drzewa obejmują usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wykonanie

cięć formujących koronę drzewa i poprawiających statykę drzewa oraz usunięcie ewentualnych odrostów z pnia i części odziomkowej. Cięcia pielęgnacyjne drzewa muszą być wykonane czystym odkażonym

narzędziem. Cena musi obejmować prace związane z wykonaniem cięć, uprzątnięciem terenu wokół drzewa (zamiecenie nawierzchni utwardzonych lub wygrabienie trawnika z drobnych gałązek) ewentualną

pracę podnośnika, a także zagospodarowanie urobku. 2. Wycięcie drzewa obejmuje ścięcie drzewa, pocięcie drzewa, wywóz urobku, wyrównanie powierzchni trawnika i wysianie nasion trawy lub wyrównanie

powierzchni misy z uzupełnieniem ziemi urodzajnej, uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa oraz

ewentualną pracę podnośnika. 3. Wycięcia drzewa wskazanego przez Zamawiającego wraz z usunięciem karpy obejmuje: 1) ścięcie drzewa - pocięcie drzewa, wywóz urobku; 2) usunięcie karpy tj. odkopanie

karpy, podcięciu korzeni na odległość ok. 1m., wyjęcie karpy; 3) wyrównanie powierzchni trawnika wraz z dosianiem trawy lub misy w nawierzchni utwardzonej z uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną; 4)

uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa; 5) ewentualną pracę podnośnika. W przypadku usuwania wykrotu

(leżącego drzewa z naderwaną karpą) należy przewidzieć przeprowadzenie wszystkich ww. czynności. 4. Czynność wycięcia drzewa wraz z frezowaniem karpy obejmuje: 1) ścięcie drzewa wskazanego przez
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Zamawiającego - pocięcie drzewa, wywóz urobku; 2) usunięcie fragmentu karpy, tj. jej odkopanie i sfrezowanie ok. 20 cm poniżej poziomu gruntu w zależności od istniejących warunków; 3) wyrównanie

powierzchni trawnika wraz z dosianiem trawy lub misy z uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną; 4) uprzątnięcie terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu

zanieczyszczonego przy wycinaniu drzewa. 5. Cięcia techniczne polegają na wykonywaniu czynności związanych z odsłanianiem znaków drogowych, utrzymywaniem skrajni drogowej oraz likwidacją i

zabezpieczeniem odłamanych gałęzi i konarów. Cięcia muszą być wykonane czystym odkażonym narzędziem. Wszystkie cięcia dotyczące jednego drzewa. 6. Cięcia techniczne utrudnione polegają na

likwidowaniu kolizji drzew z urządzeniami technicznymi, w szczególności z napowietrznymi liniami energetycznymi, latarniami. Przygotowanie miejsca pracy w tym ewentualne wyłączenia prądu, zajęcia pasa

drogowego leży po stronie Wykonawcy. Cięcia muszą być wykonane czystym odkażonym narzędziem. Wszystkie cięcia dotyczą jednego drzewa. 7. Usunięcie karpy polega na: 1) ręcznym odkopaniu karpy; 2)

podcięciu korzeni na odległość ok. 1m.; 3) wyjęcie karpy, wyrównanie powierzchni trawnika lub misy z uzupełnieniem dołu ziemią urodzajną; 4) uprzątnięciem terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni

utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego przy usuwaniu karpy. 8. Wywóz wiatrołomów - należy przewidzieć pocięcie połamanych konarów i gałęzi drzew na odcinki dogodne do transportu.

9. Pielęgnacja drzew młodych polega na: 1) Podlewanie drzew ok. 25 razy/1 drzewo w sezonie wegetacyjnym (od maja do października) Czynności polegają na: • dowozie wody, • podlaniu drzewa

jednorazowo min. 50 litrami wody. Uwaga: Wykluczone jest wymywanie ziemi i kory spod roślin oraz rozlewanie wody na pobliskie nawierzchnie utwardzone. 2) Wymiana lub montaż palików

zabezpieczających drzewa (w zależności od potrzeb) Czynności polegają na: • zapewnieniu odpowiedniej ilości wszystkich elementów opalikowania, tj. impregnowanych ciśnieniowo palików pozbawionych

kory o odpowiedniej wysokości, poprzeczek oraz wiązań – taśm mocujących, • zamontowaniu palików w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Uwaga: przy kalkulowaniu ceny należy przewidzieć

wszystkie prace związane z montażem, ewentualnym demontażem, składowaniem, wywozem i utylizacją materiałów. 3) Poprawienie umocowania opalikowania zabezpieczającego drzewo (w zależności od

potrzeb); Czynności polegają na: • prawidłowym ustawieniu istniejącego opalikowania drzewa, • prawidłowym umocowaniu poprzeczek przy istniejącym opalikowaniu drzewa, • prawidłowym umocowaniu

wiązań przy istniejącym opalikowaniu drzewa. 4) Pielenie mis drzew Czynności polegają na: • oczyszczeniu gleby w całej misie drzewa z chwastów wraz z korzeniami i kłączami, • wycięciu odrostów

korzeniowych, • wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby – na głębokość 3-5 cm przy użyciu np. pazurków ogrodniczych lub motyki, • wyrównaniu powierzchni gleby, • wyrównaniu krawędzi misy (drzewa w

trawniku), • uprzątnięciu terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego wywóz i utylizacja pozyskanego materiału. 5) Mulczowanie mis drzew

Czynności polegają na: • oczyszczeniu gleby w całej misie drzewa z chwastów wraz z korzeniami i kłączami, • wycięciu odrostów korzeniowych, • wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby – na głębokość 3-5

cm przy użyciu np. pazurków ogrodniczych lub motyki, • wyrównaniu powierzchni gleby, • wyrównaniu krawędzi misy (drzewa w trawniku), • równomiernym rozłożeniu kory średnio zmielonej z drzew

iglastych frakcja 2 - 4 warstwą ok. 5cm w całej misie drzewa, • uprzątnięciu terenu włącznie z zamieceniem nawierzchni utwardzonych lub wygrabieniem terenu zanieczyszczonego wywóz i utylizacja

pozyskanego materiału. 6) Napowietrzanie brył korzeniowych drzew młodych do 50 cm obwodu na wys. 100 cm. (w zależności od potrzeb); Czynność polega na: • wykonaniu ręcznie wiertłem otworów o

średnicy ok. 3-5 w obrębie bryły korzeniowej, • wsypanie płukanego żwiru frakcji ¼ w powstałe otwory 7) Oprysk drzew ekologicznymi środkami ochrony roślin - do stosowania mogą być dopuszczone tylko

te środki, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają

substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. Oprysk należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta opryskiwaczami

ciśnieniowymi. 10. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. 1) Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej młodych drzew do 50 cm obwodu na wys. 130 cm. Ekspertyza musi uwzględniać wykonanie dla drzewa: •

inwentaryzacji dendrologicznej (lokalizacja, parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: polska i łacińska nazwa gatunkowa, odmiana, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm,

wysokość, średnica korony, • dokumentacji fotograficznej drzewa i przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia, • 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, • 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, zastosowania środków ochrony

roślin lub/i nawożenia, • Sporządzenie sprawozdania po wykonaniu wszystkich prac. 2) Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa znajdującego się w dorosłej fazie wzrostu z użyciem specjalistycznego

sprzętu diagnostycznego, m.in. przy pomocy tomografu komputerowego i metody tensometrycznej. Ekspertyza musi uwzględniać wykonanie dla drzewa: • inwentaryzacji dendrologicznej (lokalizacja,

parametry drzewa - podstawowe dane dotyczące przedmiotowego drzewa: polska i łacińska nazwa gatunkowa, odmiana, obwód/obwody pni na wysokości 130 cm, wysokość, średnica korony, • dokumentacji

fotograficznej drzewa i przebiegu badań (ukazującej koronę, pień i pokrój, podstawę pnia, elementy charakterystyczne np. wiązania w koronie, • 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. • 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. • oceny kolizji z otoczeniem (stopnia

zagrożenia ludzi i mienia w otoczeniu drzewa). • 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). • sporządzenie sprawozdania po wykonaniu

wszystkich prac. 11. Prace różne nieprzewidziane w wyżej wymienionym zakresie. Kalkulacja kosztów za rbg i mtg powinna uwzględniać wszelkie możliwe koszty, w tym: pracy, ludzi i sprzętu; zakupu i

transportu materiałów niezbędnych do wykonania prac; obsługę administracyjną i logistyczną, podatki i opłaty urzędowe; inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania prac.

Uwaga ogólna – pozyskane z wycinki drzew drewno Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. III ZASADY WYKONYWANIA NIEKTÓRYCH PRAC 1. Prace winny być wykonywane zgodnie ze

sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, a także zgodnie z protokołem wprowadzenia, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic i innych obiektów. 2.

Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające następujące kwalifikacje: • co najmniej 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą: - wykształcenie minimum wyższe o kierunku:

ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo - przynajmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu pracami z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew, - certyfikat rzeczoznawcy lub tytuł

inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew wydany przez właściwe instytucje branżowe. Oraz 3. min.1 osobą posiadająca min. 24 miesiące doświadczenia w wykonywaniu czynności pilarza,

która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z art. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej Prace awaryjne

polegają na wykonaniu niezbędnych czynności (np.: usunięcia drzewa, wykonania ciecia pielęgnacyjnego, wykonania ciecia technicznego lub cięcia technicznego utrudnionego, usunięcia złomu lub wywrotu

drzewa) w przypadku stwarzania przez drzewo zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami

oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, jezdnie). 5. W przypadku wykonywania prac w godzinach nocnych

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania przepisów obowiązujących w godzinach ciszy nocnej. 6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie

wykonywania prac (dot. m.in. materiału roślinnego oraz ewentualnych uszkodzeń istniejących nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych). 7. Wykonawca zobowiązany jest do

umieszczenia w widocznym miejscu czytelnego logo firmy na ubraniach pracowników i pojazdach wykorzystywanych do realizacji umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas

wprowadzenia i odbioru prac. IV OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SPOŁECZNEJ 1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez
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wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia polegające na usuwaniu drzew z wyłączeniem kadry

kierowniczej. 2. Prace, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to

wszystkie czynności przy usuwaniu drzew określone w opisie przedmiotu zamówienia wykonywane bezpośrednio na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić

dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze oraz oświadczenie

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w tym kopii umów o pracę w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. 5. W

trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. UWAGA ! Wykonawca zobowiązany jest w kalkulacji ceny realizacji przedmiotowego zamówienia uwzględnić wzrost w 2021 r. wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. 

II.5) Główny kod CPV: 77300000-3 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

77211500-7

77211400-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 277350,91 

Waluta: 

PLN 

(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 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-12-10

II.9) Informacje dodatkowe: H. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Będziemy przetwarzać Pani/Pana

dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? •

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu

i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego

moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji

publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. •

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie

będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres

wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy

powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; • każdy

zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji

publicznej. • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w

związku z przetwarzaniem moich danych? • Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 3. żądania

usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • nie ma podstawy

prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; • Pani/Pana dane

przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5.

sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu
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wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6.

Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie

przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. UWAGA Zamawiający informuje, iż: - udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony

prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia; - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub

daty postępowania (daty zakończenia postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia

danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy

w zakresie niezgodnym z ustawą; - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

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: brak wymagań 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: brak wymagań 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 2 usługi o wartości wynoszącej co najmniej 100.000,00 zł brutto każda z usług, polegające na pielęgnacji i usuwaniu drzew Zamawiający dopuszcza

możliwość łączenia usług pod warunkiem że prace były wykonywane w tym samym okresie. W przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – wówczas wartość tego

zamówienia ustala się jako równowartość tej kwoty w zł przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. c.2) osób: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,

którzy wykażą, iż w trakcie realizacji zamówienia dysponować będą : 1) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą: - wykształcenie minimum wyższe o kierunku:

ogrodnictwo, architektura krajobrazu, leśnictwo - przynajmniej 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu i kierowaniu pracami z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew, - certyfikat rzeczoznawcy lub tytuł

inspektora nadzoru w zakresie ochrony i pielęgnacji drzew wydany przez właściwe instytucje branżowe. Oraz 2)min.1 osobą posiadająca min. 24 miesiące doświadczenia w wykonywaniu czynności pilarza,

która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z art. 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie

z OPZ Za wykonywanie prac odpowiedzialny będzie kierownik robót; w wypadku nieobecności kierownika robót Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępstwa osoby o takich samych

kwalifikacjach. 2. W przypadku Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy - Inny podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca, na

zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi wykazać samodzielnie, że spełnia warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: - warunek określony w III.A.1.2)c)c.1) SIWZ musi być spełniony w całości przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi

posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie, nie podlega łączeniu doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). - warunek określony w III.A.1.2)c)c.2) SIWZ zostanie

spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie potwierdzą ww. warunek. 

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 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

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
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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: 

III.5) 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 1 USTAWY PZP 

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

) wykaz usług wykonanych 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,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 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; wykaz usług winien potwierdzać spełnianie warunku określonego w punkcie

III.A.1.2)c)c.1) SIWZ – wykaz usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.A.1.2)c)c.2) SIWZ – wykaz osób stanowi załącznik nr 10 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)

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym,

stanowiącym Załącznik nr 1A do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć odpowiednio : a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze

wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; -

pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe

pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być

załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. e) w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). Powyższy dokument należy

przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ UWAGA W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany

jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) odpowiednio do poszczególnej części oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1

pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą – należy

wówczas złożyć ww. oświadczenie o treści określonej w pkt 2 Załącznika nr 8 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

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: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
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Nie 

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: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak 

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

https://zamowienia.um.warszawa.pl 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 1) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające

odrzuceniu. Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. 2) Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja

elektroniczna: https://zamowienia.um.warszawa.pl 3) Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: - jedynym elementem oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto oferty za

realizację przedmiotowego zamówienia (cena – 60%). Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.

Kryterium norma emisji spalin oraz kryterium czas koszenia są wartościami stałymi i nie podlegającą zmianie w toku aukcji elektronicznej. Punkty przyznane ofercie za te kryteria na etapie oceny ofert będą

automatycznie dodawane do punktów przyznawanych kryterium licytowanemu w toku aukcji elektronicznej. 4) Zamawiający nie przewiduje ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu

przedmiotu zamówienia. 5) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie

bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 6) Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: a) postąpienia, pod

rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. b) postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą

podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale V.A SIWZ, z zastrzeżeniem że punktacja uwzględniać będzie również punkty przyznane danej ofercie w pozostałych

kryteriach na etapie oceny ofert pisemnych. c) oferta złożona przez wykonawcę przestaje wiązać, jeżeli złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji. d) Zamawiający nie przewiduje zastosowania mechanizmu

dogrywek. 7) Zamawiający określa minimalne postąpienie w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiace złotych). 8) Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: a) posiadać zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; b) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę

internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. c) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym

Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; d)

zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca

szyfrowanie; e) posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe); f) posiadać podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej

wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę; g) posiadać zainstalowany certyfikat kwalifikowany, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w

magazynie certyfikatów systemu Windows (magazynie logicznym o nazwie „Osobisty” certyfikatów systemu Windows); h) być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać

co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7); i) Wykonawca zaproszony do udziału w aukcji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w

postepowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie umw.ezamawiajacy.pl, zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie
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procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku aukcji, podany wcześniej w ofercie. 9) Zamawiający zaprosi do udziału w aukcji elektronicznej wykonawców,

których oferty nie zostały odrzucone. Zamawiający otworzy aukcję elektroniczną w terminie nie krótszym niż 2 dni robocze od przekazania zaproszenia. 10) Sposób zalogowania się na platformie aukcyjnej

zostanie określony przez operatora platformy w późniejszym terminie. 11) Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą danych

uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej. 12) Informacje o liczbie etapów aukcji

elektronicznej i czasie ich trwania: a) aukcja jednoetapowa, b) czas trwania aukcji: 30 minut. 13) Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta po upływie podstawowego czasu aukcji elektronicznej, tj. 30 minut.

14) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, Wykonawcy złożą oferty o takiej samej cenie oraz uzyskają jednakowy bilans punktowy w kryteriach oceny ofert tj. ceny oraz czasu reakcji na

zgłoszenie, Zamawiający zgodnie z kolejnością składanych postąpień przez uczestników, wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który jako pierwszy złożył postąpienie dochodząc do ceny

najkorzystniejszej. 15) W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę, należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy, z

którego wynikać będzie prawo do reprezentowania wykonawcy w aukcji elektronicznej. 16) W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji najkorzystniejsza oferta wybrana jako najkorzystniejsza przed aukcją jest

wiążąca. 17) Po zakończeniu aukcji elektronicznej wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza składa aktualny kosztorys zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1A do

SIWZ. Ceny jednostkowe brutto w poszczególnych formularzach muszą zostać określone tak, aby łączna wartość zamówienia wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych i ilości nie przekroczyła ceny

brutto wylicytowanej w aukcji elektronicznej przez wybranego Wykonawcę. W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia kosztorysu Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy na

warunkach określonych w ofercie. 

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:

aukcja jednoetapowa 

Czas trwania: 30 min 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena brutto 60,00

czas reakcji przystąpienia do prac awaryjnych 40,00

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: 
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Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

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: 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ: § 13 ZAKRES ZMIAN UMOWY 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144

ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli

zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności wymienionych poniżej: 1) zmiany wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ogłoszonych po dniu zawarcia umowy, w zakresie

mającym wpływ na realizację umowy, 2) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących

przepisów, 3) zaistnienia, po zawarciu umowy przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: a) o

charakterze niezależnym od stron, b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej

staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: huragan, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki,

ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenie. 4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec: a)

termin realizacji umowy, b) zakres usług wskazany w § 1 umowy, zmniejszenie usług związane będzie z proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 8 ust. 1, c)

rezygnacji z części usług wskazanych w § 1 umowy, zmniejszenie usług związane będzie z proporcjonalnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 8 ust. 1, 4) sposobu dostarczania

faktur do Urzędu z powodu zmian regulacji wewnętrznych lub zmian organizacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do

niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnieniu okoliczności, o których mowa ust. 1 pkt.2 lub 3. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji

przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać

szczegółowe uzasadnienie. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. § 15 KLAUZULE

WALORYZACYJNE 1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w

przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na zasadach i w sposób określony poniżej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej,

zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie

zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia

należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających
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wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub dokonujących zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń lub wysokości minimalnej stawki godzinowej pracowników i osób realizujących przedmiot

Umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub

minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części należności pracowników lub osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizującym przedmiot Umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku

ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych związanych z

pracownikami realizującymi przedmiotową Umowę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron, w

terminie 30 dni od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 jeżeli z

wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w

szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 3) pisemne zestawienie wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych finansowane przez Wykonawcę (zarówno przed jak i po zmianie), z określeniem zakresu (części etatu) pracowników, którzy wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4. 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem

występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim

zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3. 11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania

wniosku, o którym mowa w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne

Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 - 11 oraz 13 stosuje się odpowiednio. Zawarcie aneksu nastąpi nie później

niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

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: 2020-11-10, godzina: 10:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

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

> POLSKI 

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: 

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto, które ma służyć pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


