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Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Krajowy numer identyfikacyjny: ZDM.26.26.2020
Adres pocztowy: ul. Płowiecka 31
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Pendziałek
E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
Tel.: +48 323008635
Faks: +48 323008699

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
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:

Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie
miasta Gliwice w latach 2021–2022

Numer referencyjny: ZDM.26.26.2020.PP
II.1.2)Główny kod CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
II.1.3)Rodzaj zamówienia



Usługi
II.1.4)Krótki opis:

— zadanie nr 1 – drzewa – rejon zachodni – dzielnice: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska
Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, Kopernik (na zachód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na zachód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na zachód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). Ponadto w zakres zadania wchodzi zieleń wysoka po obu stronach ulic:
Toszeckiej, Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II i Rybnickiej (do węzła z autostradą A4),

— zadanie nr 2 – drzewa – rejon wschodni – dzielnice: Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona,
Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, Kopernika (na wschód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na wschód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na wschód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II),

— zadanie nr 3 – krzewy – obszar całego miasta.

Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2 do SIWZ.

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 tylko jednej części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – drzewa – rejon zachodni

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie podzielono na trzy zadania:

— zadanie nr 1 – drzewa – rejon zachodni – dzielnice: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska
Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, Kopernik (na zachód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na zachód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na zachód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). Ponadto w zakres zadania wchodzi zieleń wysoka po obu stronach ulic:
Toszeckiej, Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II i Rybnickiej (do węzła z autostradą A4),

— zadanie nr 2 – drzewa – rejon wschodni – dzielnice: Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona,
Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, Kopernika (na wschód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na wschód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na wschód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II),

— zadanie nr 3 – krzewy – obszar całego miasta.

Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2 do SIWZ.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie.

Oferta złożona na więcej niż jedno zadanie zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60



Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.12)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:

Zadanie nr 2 – drzewa – rejon wschodni

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie podzielono na trzy zadania:

— zadanie nr 1 – drzewa – rejon zachodni – dzielnice: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska
Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, Kopernik (na zachód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na zachód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na zachód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). Ponadto w zakres zadania wchodzi zieleń wysoka po obu stronach ulic:
Toszeckiej, Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II i Rybnickiej (do węzła z autostradą A4),

— zadanie nr 2 – drzewa – rejon wschodni – dzielnice: Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona,
Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, Kopernika (na wschód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na wschód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na wschód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II),

— zadanie nr 3 – krzewy – obszar całego miasta.

Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2 do SIWZ.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie.

Oferta złożona na więcej niż jedno zadanie zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.12)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:

Zadanie nr 3 – krzewy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

miasto Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zamówienie podzielono na trzy zadania:

— zadanie nr 1 – drzewa – rejon zachodni – dzielnice: Czechowice, Łabędy, Brzezinka, Stare Gliwice, Wojska
Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, Wójtowa Wieś, Sikornik, Kopernik (na zachód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na zachód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na zachód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II). Ponadto w zakres zadania wchodzi zieleń wysoka po obu stronach ulic:
Toszeckiej, Bohaterów Getta, Dworcowej, Jana Pawła II i Rybnickiej (do węzła z autostradą A4),

— zadanie nr 2 – drzewa – rejon wschodni – dzielnice: Obrońców Pokoju, Żerniki, Zatorze, Baildona,
Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Trynek, Bojków, Kopernika (na wschód od ul. Toszeckiej),
Szobiszowice (na wschód od ul. Toszeckiej i ul. Bohaterów Getta), Śródmieście (na wschód od ul. Bohaterów
Getta, Dworcowej, Jana Pawła II),

— zadanie nr 3 – krzewy – obszar całego miasta.

Szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia – Zał. nr 2 do SIWZ.

Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie.

Oferta złożona na więcej niż jedno zadanie zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2022
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.2.12)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 przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

— oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (...).

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
(...),

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (...),

— zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (...),

— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (...).

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Wykaz usług (...).

4) Inne dokumenty niewymienione w pkt 1, 2, 3:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (...), Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje
dotyczące co najmniej:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;



c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane, Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych
Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich
norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ
lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji,
w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 2, 3.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania
ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania
wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski
O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484 w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta/poręczyciela.

5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
gwaranta/poręczyciela.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wiedza i doświadczenie:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, w szczególności Wykonawca musi wykazać, że realizował jako główny Wykonawca
w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch usług polegających na:

1) dla zadania nr 1 i 2:

— wykonaniu wycinki drzew i cięciach pielęgnacyjnych drzew, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN
każde. Dodatkowo dla zadania nr 1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać się realizacją w okresie ostatnich 3
lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – min. 1 usługi polegającej na wycince lub cięciach pielęgnacyjnych drzew na terenie
obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jako referencje potwierdzające wykonanie zadań z ostatnich 3 lat
Zamawiający uzna te, które dotyczą realizacji zadań, których zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak
w roku 2018 r.;

2) dla zadania nr 3:

— wykonaniu wycinki i cięć pielęgnacyjnych krzewów, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN łącznie.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia musi
spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.

Potencjał techniczny:



O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim sprzętem do wykonania
niniejszego zamówienia:
dla zadania nr 1 i 2:
— samochód z podnośnikiem koszowym – zwyżka o wysokości do 30 m,
— rębak do gałęzi,
— frezarka do pni,
— przyczepa sygnalizacyjna ze znakiem zmiennej treści;

dla zadania nr 3:
— rębak do gałęzi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
dla zadania nr 1 i 2:
1) kierownik zadania – 1 osoba
— doświadczenie – 5-letni staż pracy w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew,
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu.
Dla zadania nr 1 – wymagane jest spełnienie wymogów określonych w w art. 37b ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.);

2) brygadzista – 1 osoba
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub konserwacji terenów zielonych lub
ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub równoważny.
Dla zadania nr 1 – wymagane jest spełnienie wymogów określonych w w art. 37b ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282 z późn. zm.)
3) Minimum 6 pracowników, posiadających kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
w tym:
a) dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym;
b) dwóch pilarzy III stopnia z umiejętnościami prowadzenia robót alpinistycznych;
c) dwóch pilarzy II stopnia.

Dla zadania nr 3:

1) kierownik zadania – 1 osoba
— doświadczenie – 5-letni staż pracy w zakresie wycinki i cięć pielęgnacyjnych drzew,
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu;

2) brygadzista – 1 osoba
— wykształcenie średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub konserwacji terenów zielonych lub
ukończony kurs III stopnia w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych lub równoważny;

3) minimum 3 pracowników (oprócz personelu kierowniczego) posiadających kwalifikacje i uprawnienia
niezbędne do wykonywania zamówienia.

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:

Zgodnie z wzorem umowy i warunkami zamówienia. Informacje zawarte na stronie

https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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: tak
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: 06/11/2020
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: 06/11/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice, POLSKA, pok. 100 (sala konferencyjna), otwarcie
ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: dla zadania nr 1 – 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy
złotych), dla zadania nr 2 – 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych), dla zadania nr 3 – 8 000 PLN (osiem
tysięcy złotych);

2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert;

3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą,
dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp;

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski
O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484 Referat Finansowo-Księgowy, pok. 115;

5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
gwaranta/poręczyciela.

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
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676



Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
Pzp.

1. 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 ustawy
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2020

Główny Specjalista

06-10-2020 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

06-10-2020 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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