
Gliwice, 28-02-2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.3.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 

  221 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia
sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące i techniczne w koronach
drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice

1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są usługi.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 77.21.14.00-6 - nazwa: Usługi wycinania drzew
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 77.21.15.00-7 - nazwa: Usługi pielęgnacji drzew
3) opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I
A. Wycinka drzew i krzewów
Wycinka drzew, krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz frezowanie pni po
wyciętych drzewach, która obejmuje:
a) wycinkę drzew, różnych gatunków i o różnej średnicy pni, martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym,
stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego rosnących w pasach drogowych na terenie
miasta Gliwice na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów,
b) wycinkę drzew, krzewów, odrostów korzeniowych i samosiewów zgodnie z zapisem Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późniejszymi zmianami, Dz. U.
z 02 czerwca 2017 r. poz. 1074),
c) w przypadku nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w tym złamania się drzewa,
lub konaru, czy też wywrócenia się drzewa wraz z korzeniami wskutek wichury lub innych zjawisk
atmosferycznych - przystąpienie do prac niezwłocznie po otrzymaniu od zamawiającego informacji drogą
telefoniczną, faksem, lub mailem, z wykonaniem uprzednio dokumentacji fotograficznej, potwierdzającej stan
faktyczny,
d) zrębkowanie gałęzi i ich wywóz- zrębki są własnością wykonawcy,
e) wywóz drewna na miejsce składowania celem dokonania protokolarnego odbioru pozyskanej masy, protokół
sporządza uprawniony brakarz wykonawcy,
f) wyfrezowanie karpiny na głębokość 40 cm, zasypanie dołów ziemią po sfrezowaniu i zagęszczenie gruntu,
g) niezwłoczne uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
h) po wykonanej usłudze zostanie dokonany komisyjnie odbiór pozyskanego drewna opałowego, po czym
Zleceniobiorca wniesie opłatę w kwocie podanej w ofercie nie niższej niż (66,62 zł netto) 71,95 zł /mp. brutto
na konto Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach nr ING O/Gliwice 58 1050 1298 1000 0022 8940 7450,
w terminie do 14 dni od dnia spisania protokołu.
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B. Zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew:
Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i techniczne (odsłanianie sygnalizacji świetlnej i znaków
drogowych) w koronach drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice oraz
zrębkowanie gałęzi, które obejmuje:
a) dokonanie zabiegów sanitarnych, cięć korygujących oraz technicznych w koronach drzew, różnych
gatunków i o różnej średnicy pni, stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia oraz ruchu drogowego rosnących
w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice.
- cięcia sanitarne to zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, polegające na usuwaniu pędów, gałęzi
i konarów chorych, martwych lub połamanych,
- cięcia korygujące zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa, regulujące
skrajnię drogową lub zapobiegające rozłamaniem,
- cięcia techniczne to cięcia konarów i gałęzi wymuszone znajdującymi się w kolizji z nimi urządzeniami
technicznymi, architekturą lub skrajnią pionową i poziomą w pasie drogowym, umożliwiające wzajemne
optymalne współistnienie drzewa i będącego z nim w konflikcie obiektu,
- odsłanianie sygnalizacji i znaków drogowych to wycięcie pojedynczych gałęzi zasłaniających sygnalizator lub
pionowy znak drogowy,
- cięcia pielęgnacyjne, odmładzające oraz formujące krzewów różnych gatunków rosnących w pasach
drogowych zgodnie ze sztuką ogrodniczą,
b) w przypadku nagłej awaryjnej sytuacji, stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa, w tym złamania konaru,
wskutek wichury lub innych zjawisk atmosferycznych - przystąpienie do prac niezwłocznie po otrzymaniu
od zamawiającego informacji drogą telefoniczną, faksem, lub mailem, z wykonaniem uprzednio dokumentacji
fotograficznej, potwierdzającej stan faktyczny jak również po spisaniu protokołu z oględzin drzewa przy
współudziale zamawiającego,
c) zrębkowanie gałęzi i ich wywóz - zrębki są własnością wykonawcy,
d) niezwłoczne uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, w danym dniu,
e) zbieranie i zrębkowanie opadłych po wichurach gałęzi leżących w pasie drogowym,
f) likwidacja gniazd ptaków poprzez zrzucenie lub przeniesienie na inne drzewo, zgodnie z uzyskaną decyzją
RDOŚ,
g) montaż zakupionych przez wykonawcę budek lęgowych dla ptaków, zgodnie z uzyskaną decyzją RDOŚ.

C. Awaryjne, w tym również w godzinach nocnych, usuwanie powalonych i połamanych drzew podczas
wichur i nawałnic.
W przypadku nagłej i awaryjnej sytuacji, usuwanie połamanych i powalonych przez wichurę lub inne zjawiska
atmosferyczne drzew, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia oraz dla ruchu
drogowego.
a) po otrzymaniu od zamawiającego informacji drogą telefoniczną, faksem, lub mailem, wyjazd w godzinach
popołudniowych, nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy, jednego zespołu tj. ekipa 5 osób z odpowiednimi
uprawnieniami, podnośnik montażowy, ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy, piły spalinowe
przystąpienie do prac nie później jak 2 godziny w przypadku wyznaczenia dyżuru lub 5 godzin w pozostałych
nagłych przypadkach,
b) wykonanie dokumentacji fotograficznej (co najmniej 2 zdjęcia - przed i po akcji), potwierdzającej stan
faktyczny,
c) 12 godzinny dyżur jednej ekipy po ogłoszeniu przez odpowiednie służby i potwierdzone przez
zamawiającego (osoby wyszczególnione w umowie) alertu pogodowego,
d) dyżur w miarę potrzeby może być przedłużany na kolejny cykl,
e) lokalizację miejsc interwencji może również wskazywać ekipie wykonawcy dyspozytor pełniący dyżur
w Centrum Ratownictwa Gliwice.

D. Wycinka drzew oraz zabiegi pielęgnacyjne w trudnych warunkach z wykorzystaniem „EuroMat” lub
równoważnych.

ZADANIE II
Zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew objętych nadzorem
konserwatorskim:
Wykonanie zabiegów sanitarno pielęgnacyjnych oraz cięć korekcyjnych w koronach drzew rosnących w pasie
drogowym ul. Mickiewicza w Gliwicach na odcinku od ul. Zawiszy Czarnego do Daszyńskiego, ul. Sobieskiego
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Słowackiego oraz ul. Sowińskiego na odcinku od Daszyńskiego
do Okulickiego. Drzewa rosnące w pasach drogowych ww. ulic zostały wpisane do Rejestru zabytków
nieruchomych Województwa Śląskiego pod numerem A/405/16 w związku z powyższym do dokumentacji
przetargowej należy dołączyć zgodnie z § 23 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
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robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych stosowne uprawnienia kierownika robót oraz
uprawnienia pilarzy.
a) Zakres niezbędnych do wykonania zabiegów sanitarno pielęgnacyjnych jest do wglądu
w Referacie Utrzymania Zieleni w ZDM.

Wykonawcy mogą składać oferty na obydwa zadania lub dowolnie wybrane przez siebie zadanie.

Dla każdego zadania prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obydwa zadania Dokument JEDZ należy
sporządzić dla każdego zadania oddzielnie.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia
polegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania.
Zakres ewentualnego zamówienia nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego i zostanie
udzielone na warunkach zamówienia podstawowego.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1.1 Wykonawca lub jego podwykonawcy w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502 z późn. zm.) w pełnym wymiarze etatu osoby wykonujące następujące czynności: wycinka drzew
i krzewów, zabiegi sanitarno pielęgnacyjne oraz cięcia korekcyjne w koronach drzew.
1.2 W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
1.3 Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż
7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poniżej wskazane dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, ze 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.
1.4 Wymagany okres zatrudnienia osób na umowę o pracę rozpocznie się nie później niż od dnia rozpoczęcia
wykonywania przedmiotu umowy i musi trwać do końca realizacji przedmiotu umowy.
1.5 W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osoby wskazane w pkt. 1) lub przez pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia w ciągu maksymalnie 7 dni licząc od dnia
rozwiązania stosunku pracy, no to miejsce innej osoby spełniającej wymagania określone w pkt. 1).
1.6 Nieprzedłożenie do wglądu przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
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1.7 W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 2) Zamawiającemu na jego żądanie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 7/7* ust. 1 pkt.1 lit. e).
1.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę; Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

5. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,
Dla każdego zadania prowadzone będzie odrębne postępowanie przy wyborze oferty.
W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obydwa zadania Dokument JEDZ należy sporządzić dla
każdego zadania oddzielnie.

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy
pzp.

7. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: Zadanie I - od daty podpisania umowy do 28 lutego 2020 r. lub
do wyczerpania środków finansowych,
Zadanie II - poza okresem lęgowym i wylocie młodych ptaków z gniazd tj. w terminie od 15 października do 28
lutego, w okresie od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2020 r.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca musi wykazać że zrealizował 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 jednej usługi polegającej na wykonywaniu wycinki drzew z frezowaniem pni,
pielęgnacji drzew (zabiegi w koronach) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł dla Zadania Nr 1 i 50 000 zł dla
Zadania NR 2. Wykonawca składający ofertę na dwa zadania może również wykazać zrealizowanie jednej
usługi o wartości nie mniejszej niż 550 000,00 zł.
Jako dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie zadań z ostatnich 3 lat Zamawiający uzna te, które
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dotyczą realizacji zadań, których zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak w roku 2015.
Warunek oferty złozonej przez podmioty występujące wspónie będzie oceniany przy uwzględnieniu
zsumowania danych od wszystkich podmiotów.
Potencjał techniczny:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, w szczególności posiadają:
- samochód do przewozu osób,
- zwyżka o wysokości od 22 m do 30 m,
- rębak do gałęzi,
- frezarka do pni,
- ciągnik lub samochód z przyczepą do wywozu zrębków,
- samochód lub ciągnik do wywozu drewna,
- przyczepa sygnalizacyjna ze znakiem zmiennej treści,
- komplet atestowanych znaków drogowych do awaryjnego oznakowania miejsca pracy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Ww potencjał techniczny zostanie uznany przez Zamawiającego za wystarczający bez względu na to czy
Wykonawca złoży ofertę na jedno czy na dwa zadania.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
a) jedną osobę do kierowania robotami, uprawnionej do prowadzenia prac w zakresie cięć sanitarnych,
korygujących, prześwietlających, technicznych w koronach drzew,
b) jedną osobę do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych stosowne uprawnienia kierownika robót,
c) jedną osobę do kierowania robotami w zakresie wycinki drzew - inżynier lub technik ogrodnik, leśnik,
d) dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem drogowym,
e) brakarz posiadający stosowne uprawnienia do sporządzania szacunków brakarskich na podstawie Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), Zarządzenie nr 25
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 marca 2013r.,
f) sześciu przeszkolonych pilarzy-drwali z uprawnieniami w tym:
- dwóch pilarzy II stopnia,
- dwóch pilarzy drwali,
- dwóch pilarzy III stopnia z umiejętnościami prowadzenia robót alpinistycznie.
Ww potencjał zostanie uznany przez Zamawiającego za wystarczający bez względu na to czy Wykonawca
złoży ofertę na jedno czy na dwa zadania.

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego
kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

1) 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

11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) 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,
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,

•   
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Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

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 .  Jeżel i  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytor ium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym
w powyższych przepisach ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w powyższych przepisach
ustawy pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

•   

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 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. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków 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, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

•   

zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 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. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

•   

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

•   
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terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

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 powyżej
w niniejszym punkcie, 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. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

•   

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

•   

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, 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 o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,

•   

wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,

•   

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ,

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, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia,

♦   

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 f inansowej 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 10 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne

♦   

•   
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dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwali f ikacj i  zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
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. 1, 2, 3.

♦   

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów 

1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące

i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pan Paweł Pendziałek - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-34, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:

Pan Jan Gorczyca - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-70, fax +48 32/300-86-99, pok. 205, piętro 2
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla ZAD NR1 - 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy
zł), dla ZAD NR 2 - trzy tysiące zł (słownie: trzy tysiące zł),,
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. ,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć Referat Finansowo-Księgowy pok.
115,

15. Termin związania ofertą
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1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.

16. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5.1, 5.2 do SIWZ,

b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne
informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.  Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę
przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

•   

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,•   
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,•   

11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie
od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Wycinka drzew rosnących w pasach drogowych oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne, korygujące

i techniczne w koronach drzew i krzewów w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice

Nie otwierać przed 16-04-2018 r. godz. 10:15 "

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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1) oferty należy złożyć do dnia 16-04-2018 r. do godz. 10:00  Miejsce składania: Zarząd Dróg Miejskich ul.
Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter) W przypadku ofert składanych listownie decyduje data
i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16-04-2018 r. o godz. 10:15  . Miejsce otwarcia: Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).

18. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji,
3) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
4) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga

(znaczenie)%
sposób liczenia wg
wzoru

Cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100
pkt

Doświadczenie osoby do kierowania robotami,
uprawnionej do prowadzenia prac w zakresie
cięć sanitarnych, korygujących,
prześwietlających, technicznych w koronach
drzew

Wb=18,00 D1 - D1a, D1b, D1c x Wb

Doświadczenie osoby do kierowania robotami
w zakresie wycinki drzew - inżynier lub technik
ogrodnik, leśnik

Wc=18,00 D2 - D2a, D2b, D2c x Wc

Zaoferowana wartość pozyskanego drewna
opałowego

Wd=4,00 W - zł/mp. brutto

gdzie:
Cmin - najniższa cena,
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium - Cena,
D1 - liczba punktów w kryterium - Doświadczenie osoby do kierowania robotami, uprawnionej do prowadzenia
prac w zakresie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, technicznych w koronach drzew,
Doświadczenie D1 będzie punktowane w następujący sposób:
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D1a - w zakresie do 3 lat włącznie - 0 punktów,
D1b - w zakresie  powyżej 3 lat do 5 lat włącznie - 50 punktów,
D1c - w zakresie powyżej 5 lat - 100 punktów.

D2 - liczba punktów w kryterium - Doświadczenie osoby do kierowania robotami w zakresie wycinki drzew -
inżynier lub technik ogrodnik, leśnik,
Doświadczenie D1 będzie punktowane w następujący sposób:
D2a - w zakresie do 3 lat włącznie - 0 punktów,
D2b - w zakresie powyżej 3 lat do 5 lat włącznie - 50 punktów,
D2c - w zakresie powyżej 5 lat - 100 punktów.

Wd - liczba punktów w kryterium - Zaoferowana wartość pozyskanego drewna opałowego.
Zaoferowana przez Wykonawcę kwota za pozyskane drewno opałowe będzie punktowana w następujący
sposób:
W1 - min. 71,95 zł/mp. brutto - 0 punktów,
W2 - min. 76,95 zł/mp. brutto - 50 punktów,
W3 - min. 81,95 zł/mp. brutto - 100 punktów.

Wa,b,c,d - waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie
zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedłoży oryginał dokumentu potwierdzającego jego siedzibę podatkową, tzw. certyfikat rezydencji,
Wykonawca zawrze, na czas trwaniazamówienia, umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej (OC)
w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami
losowymi z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 mln zł. i okaże ją Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

23. Istotne postanowienia umowy
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1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Zmiany do zawartej umowy możliwe są jedynie w przypadku zmiany osób wymienionych
w §9 umowy - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
pzp.

26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie
http://ec.europa.eu/growth/espd
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie składane na wezwanie zamawiającego,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1, 5.2 - formularz cenowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz  usług,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz potencjału technicznego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - wykaz osób,
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

Dyrektor Jednostki

05-03-2018 r.  Anna Gilner 
.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)
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