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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106798-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Reguły: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2020/S 045-106798

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Michałowice
Adres pocztowy: al. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Reguły
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-816
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Łoziński, Marta Opłocka, Kinga Niedźwiecka-Reszczyk
E-mail: przetargi@michalowice.pl 
Tel.:  +48 223509168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.michalowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zabiegi chirurgiczne, wycinka i wykonanie nasadzeń oraz pielęgnacja drzew i roślin, na terenie gminy
Michałowice
Numer referencyjny: ZP.271.2.10.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77310000

mailto:przetargi@michalowice.pl
www.michalowice.pl
https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych
stosowanych przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycince drzew i krzewów; wykonaniu nasadzeń drzew i
krzewów; wykonaniu oraz pielęgnacji nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy Michałowice.
Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 3 części.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
a) część I – osoby wykonujące koszenie trawników, cięcia drzew, grabienie traw, pielenie nasadzeń,
b) część II – min. 1 osobę wykonującą sadzenie drzew,
c) część III – min. 1 osobę wykonującą czynności związane z pielęgnacją nasadzeń roślin kwitnących i
ozdobnych.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy roślinności wysokiej i niskiej oraz wycinka drzew i krzewów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Michałowice, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Prace mają polegać na: koszeniu terenów zieleni miejskiej i nieużytków, grabieniu, wywozie i utylizacji
skoszonej trawy i chwastów, pieleniu skupin nasadzeń na terenach ogólnodostępnych, usuwaniu samosiewów,
odtwarzaniu i zakładaniu trawników, z przygotowaniem podłoża – w miarę potrzeby, uzupełnianiu ziemi, aeracji
trawników, usuwaniu i frezowaniu karp wraz z wywozem, podlewaniu roślinności – w miarę potrzeby, wywozie
odpadów zielonych; strzyżeniu oraz wykonywaniu cięć technicznych i pielęgnacyjnych koron drzew (np.
eliminacji kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, skrajnią drogi), chirurgii drzew, wycince krzewów
i drzew z frezowaniem karp, uzupełnianiu i poprawianiu mocowań palików młodych drzew oraz pielęgnacji
krzewów i młodych drzew, odmładzaniu krzewów, uzupełnianiu ubytków kory i ziemi pod nasadzeniami,
ręcznym rozrzuceniu nawozów mineralnych na trawniki, wykonaniu oprysku chemicznego przeciwko chwastom
na trawnikach.
Zabiegi na drzewach będą wykonywane na terenach gminnych, głównie przy drogach, terenach publicznych, a
także na terenie ogródków jordanowskich, na drzewach rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków
oraz na pomnikach przyrody.
Prace wykonywane będą według wskazań Zamawiającego, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych
i muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami z
Zamawiającym.
Zamówienie obejmuje obszar gminy:
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1. Część zachodnią: Komorów, Nowa Wieś, Granica, Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las;
2. Część wschodnią: Michałowice, Michałowice-Wieś, Opacz-Kolonia, Opacz Mała, Reguły.
Dokładny zakres, ilości oraz warunki wykonania prac określają Opis przedmiotu zamówienia stanowiący
załącznik nr 10 oraz kosztorys stanowiący załącznik nr 11A SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób pełniących funcję brygadzisty wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy
usług, które stanowić będą nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis wznowień
zawiera SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Michałowice, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres prac obejmuje zakup, transport i posadzenie drzew i krzewów we wskazanych miejscach na terenie
gminy. Prace realizacyjne powinny być wykonywane z użyciem materiałów o odpowiednim standardzie.
Prace wykonywane będą według wskazań Zamawiającego, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych
i muszą być zrealizowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami z
Zamawiającym.
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Dokładny zakres, gatunki, ilości oraz warunki wykonania prac określają Opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 10 oraz kosztorys stanowiący załącznik nr 11B SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób pełniących funcję brygadzisty wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy
usług, które stanowić będą nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis wznowień
zawiera SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie oraz pielęgnacja nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Michałowice, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres prac obejmuje wykonanie oraz pielęgnację nasadzeń roślin kwitnących i ozdobnych na terenie gminy
Michałowice, w lokalizacjach wskazanych w SIWZ.
Dokładny zakres, gatunki, ilości oraz warunki wykonania prac określa z Opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 10 oraz kosztorys stanowiący załącznik nr 11 C SIWZ.
Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem przekazanym przez
Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób pełniących funcję brygadzisty wyznaczonych do realizacji
zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy
usług, które stanowić będą nie więcej niż 20 % zamówienia podstawowego. Szczegółowy opis wznowień
zawiera SIWZ.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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 wymaga, aby Wykonawca posiadał:
a) zezwolenie na transport odpadów z terenu gminy Michałowice wydane przez właściwy organ ze względu
na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady; Zamawiający będzie honorował zezwolenia
obejmujące swoim zakresem cały kraj. Zezwolenie musi być ważne przez cały okres świadczenia usług
lub
b) wpis do rejestru BDO, zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. B ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą
niż:
a) dla części I zamówienia – 80 000,00 PLN,
b) dla części II zamówienia – 10 000,00 PLN;
c) dla części III zamówienia – 40 000,00 PLN.
W przypadku ustalenia limitu sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż kwoty
podane powyżej dla danych części zamówienia.
Uwaga!
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W przypadku składania ofert na więcej niż 1 część zamówienia wysokość wymaganego ubezpieczenia podlega
sumowaniu odpowiednio.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w wykonaniu, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w wykonywaniu:
Dla części I zamówienia:
• 1 usługę polegającą na wykonaniu zbiegów pielęgnacyjnych na drzewach – pomnikach przyrody lub
rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 50 000,00 PLN brutto oraz
• min. 2 usługi polegające na wykonaniu cięć technicznych i pielęgnacyjnych drzew i krzewów (w tym usuwające
kolizję z napowietrznymi liniami energetycznymi) o wartości min. 100 000,00 PLN brutto każda oraz
• min. 2 usługi polegające na koszeniu trawników i nieużytków na terenach publicznych – przy użyciu sprzętu
mechanicznego – o wartości min. 150 000,00 PLN brutto każda.
Dla części II zamówienia:
• 2 usługi polegające na sadzeniu drzew i krzewów o wartości min. 80 000,00 PLN brutto każda.
Dla części III zamówienia:
• 2 usługi polegające na sadzeniu i pielęgnacji roślin kwitnących i ozdobnych o wartości min. 100 000,00 PLN
brutto każda.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
narzędzia:
Dla części I zamówienia:
— podnośnik koszowy min. 1 szt.,
— pilarka spalinowa min. 2 szt.,
— frezarka do karp min. 1 szt.,
— kosiarka traktorowa z pojemnikiem na trawę min. 4 szt.,
— kosiarka spalinowa z koszem na trawę min. 4 szt.,
— kosiarka samojezdna typu Amazone min. 2 szt.,
— podkaszarka min. 6 szt.,
— rębak do gałęzi min. 1 szt.,
— sprzęt bhp umożliwiający pracę w koronie drzewa metodą alpinistyczną min. 2 kpl,
— sprzęt specjalistyczny do wykonywania wzmocnień mechanicznych drzew oraz zabezpieczania ubytków
drewna min. 1 kpl,
— samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 3,5 t min. 2 szt.,
— samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 5 t min. 1 szt..
Dla części II zamówienia:
— samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 3,5 t min. 1 szt.
Dla części III zamówienia:
— samochód ciężarowy skrzyniowy, samowyładowczy o ładowności min. 3,5 t min. 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji zamówienia
publicznego niżej wymienione osoby:
Dla części I zamówienia:
• co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje brygadzisty posiadającą co najmniej:
— wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni,
— minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w wykonawstwie),
• min. 3 osoby posiadające kurs pilarzy drzew,
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• min. 3 osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia prac na wysokościach oraz do wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
• min. 16 osób – kosiarzy traw,
• min. 1 osobę posiadającą ukończony kurs II stopnia leczenia i pielęgnacji drzew PTCHD w zakresie
pielęgnacji drzew lub równoważny,
• min. 1 osobę, posiadającą uprawnienia do pracy przy drzewach posiadającymi status pomnika przyrody i
objętymi ochroną konserwatora zabytków.
Osoby wykonujące prace przy pomnikach przyrody powinny posiadać kwalifikacje określone w art. 37a, pkt 3
ustawy z dnia 23 lipca 2015 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446).
Dla części II zamówienia:
• co najmniej 1 osobę pełniącą funkcje brygadzisty posiadającą co najmniej:
— wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, architektury krajobrazu lub terenów zieleni,
— minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w wykonawstwie),
• min. 2 osoby do wykonywania prac ogrodniczych posiadające co najmniej roczne doświadczenie w
wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w wykonawstwie) każda z osób.
Dla cz. III zam:
• 1 osobę pełniąca funkcje kierownika robót – wymagania w SIWZ,
• 1 osobę pełniącą funkcję brygadzisty – wymagania w SIWZ,
• min. 3 osoby przewidziane do wykonywania prac ogrodniczych posiadających co najmniej roczne
doświadczenie w wykonywaniu prac związanych z utrzymaniem zieleni (w wykonawstwie) każda z osób

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostało zawarte
w załączniku do SIWZ – wzór umowy. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia zostały określone w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Ze względu na anomalia pogodowe, przyspieszona wegetacja roślin co wymaga znacznie wcześniejszego
niż standardowe rozpoczęcie prac przewidzianych w ramach przedmiotu umowy. Prace przy zieleni należy
podjąć niezwłocznie. Warunki atmosferyczne są sprzyjające rozwojowi roślin, co skutkuje ich przyspieszonym
wzrostem. Konieczne jest przeprowadzenie cięć pielęgnacyjnych i redukcyjnych na drzewach, grabienia
trawników, pielęgnacji rabat kwiatowych, przycięcia traw ozdobnych, krzewów i bylin w jak najkrótszym czasie.
Prace w obrębie koron drzew należy prowadzić podczas okresu bezlistnego drzew. Drzewa i krzewy należy
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sadzić w terminie do końca kwietnia. Zamawiającego ograniczają terminy wynikającymi z decyzji na wycinkę
drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/03/2020
Czas lokalny: 10:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/03/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, zamieszczonych na miniPortalu, które
jest jednoznaczne z ich publicznym otwarciem.
Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób na otwarciu ofert
w siedzibie Zamawiającego.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, pok. 216, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie jest składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (dalej także jako „JEDZ”), zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/
UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych
według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt 11.2.3 SIWZ:
— ppkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów zgodnie z zapisami
SIWZ i rozporządzeniem o dokumentach.
Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia składania ofert wnieść wadium w
wysokości:
— dla części I zamówienia: 30 000,00 PLN,
— dla części II zamówienia: 4 000,00 PLN,
— dla części III zamówienia: 10 000,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S45
04/03/2020
106798-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 10

04/03/2020 S45
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 10

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Odwołanie wnosi się: w terminie 10
dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje zamieszczono w SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224588701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2020

mailto:uzp@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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