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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139465-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi wycinania drzew
2019/S 060-139465

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska, st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 914305201
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://szczecin.rdos.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Firlika 20
Szczecin
71-637
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Dobrzyńska, st. specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.:  +48 914305236
E-mail: agnieszka.dobrzynska.szczecin@rdos.gov.pl 
Faks:  +48 914305201
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szczecin.rdos.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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
Środowisko

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000: Wzgórza Bukowe PLH 320020, Dolina
Rurzycy PLH 300017, Dolina Iny koło Recza PLH 320004
Numer referencyjny: ZP.261.7.2019.AD.32

II.1.2) Główny kod CPV
77211400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na 3 obszarach Natura 2000:
— część nr 1 - Wzgórza Bukowe PLH 320020 obszar Natura 2000 położony w powiecie gryfińskim, gmina Stare
Czarnowo oraz w powiecie stargardzkim, gmina Kobylanka, polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i
krzewów z kopuł torfowiska (7140) na szacowanej łącznej powierzchni 8,28 ha,
— część nr 2 - Dolina Rurzycy PLH 300017, obszar Natura 2000 położony w województwie wielkopolskim, w
powiecie złotowskim, gmina Jastrowie, obręb Płytnica, polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i
krzewów oraz koszenie z kopuł torfowiska (7230) na szacowanej łącznej powierzchni 0,85 ha,
— część nr 3 - Dolina Iny koło Recza PLH 320004 obszar Natura 2000 położonych w powiecie choszczeńskim,
gmina Recz, obręb Pomień, polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i krzewów kopuł torfowiska
(7230) na szacowanej łącznej powierzchni 2,19 ha.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 117 886.17 PLN

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:
Wzgórza Bukowe PLH 320020
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat gryfiński, gmina Stare Czarnowo oraz w powiat stargardzki, gmina Kobylanka

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
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Wykonanie zabiegów ochrony czynnej: część nr 1 - Wzgórza Bukowe PLH 320020 obszar Natura 2000
położony w powiecie gryfińskim, gmina Stare Czarnowo oraz w powiecie stargardzkim, gmina Kobylanka,
polegających na usuwaniu nalotu i podrostu drzew i krzewów z kopuł torfowiska (7140) na szacowanej łącznej
powierzchni 8,28 ha

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 81 300.81 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część nr 1 – Wzgórza Bukowe PLH 320020 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Rurzycy PLH 300017
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, gmina Jastrowie, obręb Płytnica

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej: część nr 2 - Dolina Rurzycy PLH 300017 - obszar Natura 2000 położony
w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim, gmina Jastrowie, obręb Płytnica, polegających na
usuwaniu nalotu i podrostu drzew i krzewów oraz koszenie z kopuł torfowiska
(7230) na szacowanej łącznej powierzchni 0,85 ha

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część nr 2 – Dolina Rurzycy PLH300017 - 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dolina Iny koło Recza PLH 320004
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W powiecie choszczeńskim, gmina Recz, obręb Pomień

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie zabiegów ochrony czynnej: część nr 3 - Dolina Iny koło Recza PLH 320004 obszar Natura 2000
położonych w powiecie choszczeńskim, gmina Recz, obręb Pomień, polegających na usuwaniu nalotu i
podrostu drzew i krzewów kopuł torfowiska (7230) na szacowanej łącznej powierzchni 2,19 ha.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część nr 3 – Dolina Iny koło Recza PLH 320004 - 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych)

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:
Nie dotyczy

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art.
24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 5 i pkt 8 ustawy, spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną usługę, polegającą na usunięciu/ wycince
drzew i/lub krzewów, o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 PLN brutto (pięć tysięcy złotych).
Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tymi samymi usługami Wykonawca może
wykazać się do dowolnej liczby części.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował: minimum jednym
kierownikiem prac, tj. osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu co najmniej jednej usługi w zakresie
kierowania pracami polegającymi na usuwaniu/ wycinaniu drzew i/lub krzewów o wartości minimum 5 000,00
PLN brutto;
2) minimum jednym operatorem pilarki (pilarzem), tj. osobą posiadającą uprawnienia pilarza, wymagane
przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r., w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. z 2006 r. nr 161 poz. 1141).
Opisany warunek należy spełnić oddzielnie dla każdej części – tą samą osobą można wykazać się do dowolnej
liczby części.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumenty wymagane po złożeniu ofert
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
oraz odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 5 i 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego 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 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; zaświadczenia
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego 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 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; odpisu 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; oświadczenia Wykonawcy
(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ): 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; o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; o niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. dokumentów
dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu -
jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia oraz spełnienia,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli
Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; wykaz osób, wykaz usług i referencje.

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:
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w okresie: od podpisania umowy do 30.4.2020 r.,
poza okresem lęgowym obowiązującym od 1 marca do 15 października z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 umowy.
Prace związane z koszeniem należy wykonać w okresie od 15.8.2019 r. do 30.9.2019 r. (jeśli dotyczy). Prace
związane z wynoszeniem i deponowaniem pozyskanej biomasy oraz prace porządkowe należy wykonać w
okresie do 30.4.2020 r.
Wynagrodzenie ryczałtowe, za odebrany przedmiot umowy będzie wypłacane w częściach, oddzielnie za każde
wykonane zadanie, dotyczące danej działki określonej w § 1, w następujący sposób:
— 15 % na koszenie (jeśli dotyczy),
— 20 % / 35 % na zabiegi, w tym usunięcie drzew i krzewów, w wyniku których powstaje biomasa,
— 65 % na usunięcie biomasy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zamierza zorganizować wizje lokalne - informacja zawarta w SIWZ
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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

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: 08/05/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 08/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego ul. Firlika 20, Szczecin, POLSKA. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego na mini portalu. 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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2019 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie
wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:
Art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – tj. wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
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z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r.
poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615).
Art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp – tj. wykluczenie wykonawcy będącego osoba fizyczną, którego prawomocnie
skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000,00 PLN.
Art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – tj. wykluczenie wykonawcy, który naruszył obowiązki dotyczące płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba
że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 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 składa oświadczenie (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do
SIWZ). Dowód wniesienia wadium.
Pkt II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Część nr: 1, 2, 3
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumencie
zamówienia.
1. Cena 60 %
2. Doświadczenie kierownika prac 40 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (kierownika prac) – liczba wykonanych usług
Liczba przyznanych punktów 0 usług
(ponad usługę wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) 0
1 (jedna) wykazana usługa
(ponad usługę wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) 10
2 (dwie) wykazane usługi
(ponad usługę wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) 20
3 (trzy) wykazane usługi
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(ponad usługę wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) 30
4 (cztery) wykazane usługi i więcej
(ponad usługę wykazaną na spełnienie warunku udziału w postępowaniu) 40

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2019


