Ogłoszenie nr 590516-N-2017 z dnia 2017-09-19 r.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji usług
dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017
oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w odniesieniu od jednej do
pięciu części zamówienia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, krajowy numer
identyfikacyjny 361777097, ul. Za Torem 22 , 30-542 Kraków, woj. małopolskie, państwo
Polska, tel. +48 1220102240, e-mail przetargi@zzm.krakow.pl, faks +48123418487.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zzm.krakow.pl/przetargi.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://zzm.krakow.pl/przetargi.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w trwale zamkniętej kopercie za pośrednictwem
operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków - sekretariat
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w
zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na terenie Gminy
Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem na zadania w
odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia
Numer referencyjny: 74/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
1
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie
Wykonawcy w zakresie realizacji usług dotyczących dostawy wraz z sadzeniem roślin na
terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2017 oraz pielęgnacją w latach: 2017-2018, z podziałem
na zadania w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia, dla Zarządu Zieleni
Miejskiej w Krakowie. 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności dostawę wraz z
sadzeniem drzew, krzewów, bylin i traw (parki, zieleńce, pasy drogowe, zieleń osiedlowa,
place zabaw) oraz ich pielęgnację, na terenach Gminy Miejskiej Kraków (dalej GMK), dla
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie (dalej ZZM), zgodnie z podanymi niżej oznaczeniami
części zamówienia i ich lokalizacji: 1.1.1 Część 1 zamówienia – obejmuje dostawę wraz z
sadzeniem drzew, krzewów, bylin i traw zdobnych oraz ich pielęgnację w ramach założenia

projektowego Superścieżka na terenie dzielnic II GMK, natomiast szczegółowy zakres prac i
wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonym do SIWZ zestawieniu
tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie), projekcie oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ,
załącznikach graficznych do SIWZ, w tym lokalizacjach i rysunkach, jak i wzorze umowy,
1.1.2 Część 2 zamówienia – obejmuje dostawę wraz z sadzeniem drzew i krzewów oraz ich
pielęgnację na terenie dzielnic IV,V,VI,VII, GMK, natomiast szczegółowy zakres prac i
wymagania dotyczące ich realizacji opisany jest w załączonym do SIWZ zestawieniu
tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysie) oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ,
załącznikach graficznych do SIWZ, w tym lokalizacjach i rysunkach, jak i wzorze umowy,
1.1.3 Część 3 zamówienia – obejmuje dostawę wraz z sadzeniem drzew, krzewów i pnączy
oraz ich pielęgnację w ramach założeń projektowych przy ul. Węgierskiej, Placu
Niepodległości w Krakowie, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich
realizacji opisany jest w załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny
oferty (kosztorysie) oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, załącznikach graficznych do SIWZ, w tym
lokalizacjach i rysunkach, jak i wzorze umowy, 1.1.4 Część 4 zamówienia – obejmuje
dostawę wraz z sadzeniem drzew i krzewów oraz ich pielęgnację na terenie dzielnic XIV,
XV, XVI, XVII GMK, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich
realizacji opisany jest w załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny
oferty (kosztorysie) oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, załącznikach graficznych do SIWZ, w tym
lokalizacjach i rysunkach, jak i wzorze umowy, 1.1.5 Część 5 zamówienia – obejmuje
dostawę wraz z sadzeniem drzew, krzewów, bylin, pnączy i roślin cebulowych oraz ich
pielęgnację w ramach założeń projektowych Planty Krakowskie, ul. Brzozowej w Krakowie,
os. Kantorowice - ul. Zakole, natomiast szczegółowy zakres prac i wymagania dotyczące ich
realizacji opisany jest w załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia ceny
oferty (kosztorysie) oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, załącznikach graficznych do SIWZ, w tym
lokalizacjach i rysunkach, jak i wzorze umowy, 1.2 Zamawiający wskazuje, iż podział
administracyjny GMK objęty zakresem zamówienia dostępny jest pod adresem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Krakowa 1.3 Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określający wszelkie wymagania lub inne niezbędne cechy, jak i
inne istotne dla wykonania zamówienia informacje, zakres prac i wymagania dotyczące ich
realizacji, opisany jest w załączonym do SIWZ zestawieniu tabelarycznym do wyliczenia
ceny oferty (kosztorysie) oraz pkt 3) i pkt 28) SIWZ, załącznikach graficznych do SIWZ, w
tym lokalizacjach i rysunkach, jak i wzorze umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do
pięciu części zamówienia. 1.4 Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy
niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia oraz gwarantuje i odpowiada za
posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. Natomiast pielęgnacja posadzonego materiału
roślinnego polega w szczególności na: 1.4.1 podlewaniu, przy czym częstotliwość podlewania
należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych oraz wymagań
poszczególnych gatunków i odmian. ZZM nie zapewnia dostępu do wody, 1.4.2 nawożeniu
drzew, krzewów, bylin nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz
pory nawożenia, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, zabrania się
przenawożenia roślin, szczególnie nawozami azotowymi, 1.4.3 utrzymaniu przepuszczalnej
wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew, krzewów, bylin, 1.4.4 pieleniu mis wokół drzew i
krzewów, powierzchni obsadzonych, 1.4.5 utrzymaniu prawidłowego kształtu mis wokół
drzew, krzewów, bylin oraz powierzchni obsadzonych roślinami, 1.4.6 poprawieniu
ewentualnych zniszczeń czy przesunięć agrowłókniny, 1.4.7 uzupełnianiu ściółki (kora,
kamienie, żwir itp), 1.4.8 kontrolowaniu występowania chorób i szkodników oraz po
ewentualnym pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków ochrony roślin,
zaakceptowanych przez Inspektora, 1.4.9 zabezpieczeniu roślin wrażliwych na niskie

temperatury na okres zimowy, 1.4.10 wymianie, uzupełnieniu i poprawieniu pali przy
drzewach oraz taśm mocujących, systemów stabilizujących drzewa, uzupełnieniu nakrętek
przy systemach nawadniających, podpór przy pnączach, osłonek pni drzew, 1.4.11 wymianie
drzew, krzewów, bylin, traw, pnączy, które nie podjęły wegetacji, bądź uschły w okresie
pielęgnacji na własny koszt, 1.4.12 wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących,
prześwietlających, formujących. 1.5 Od Wykonawcy wymaga się każdorazowego okazania
materiału roślinnego przed jego posadzeniem w danej lokalizacji, zgodnie zapisami SIWZ i
wzoru umowy oraz przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą
rośliny, w którym potwierdzona jest zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z
wymaganiami Zamawiającego (szkółkowanie) i zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy
Polskich. 1.6 Zamawiający zaznacza, iż w treści SIWZ i załączników słowo część dotyczące
danego zakresu zamówienia jest równoważne słowu zadanie i mogą być używane zamiennie.
1.7 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.8 Podstawą rozliczenia
wykonanych prac będzie protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego oraz
dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja fotograficzna oraz inwentaryzacja w aplikacji
R3Trees. 1.9 Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie
koszty Wykonawcy jakie poniesie lub może ponieść w związku z realizacją prac lub innych
czynności związanych z ich realizacją, w tym w szczególności zakup, dostawę, w tym
transport, wyładunek i przeniesienie lub montaż, wyposażenie ekip roboczych, zakup użytych
materiałów, należyte oznakowanie i zabezpieczenie prac, ewentualną rekultywację terenu i
uporządkowanie miejsca pracy, koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu, usługi sadzenia i
pielęgnacji. 1.10 Zamawiający dopuszcza składanie jednej oferty częściowej przez
Wykonawcę, wyłącznie na jedno wybrane zadanie odpowiednio z wyszczególnionych 5
części zamówienia. Złożenie oferty częściowej przez jednego Wykonawcę ponad
dopuszczalną liczbę (jedna część), będzie skutkować odrzuceniem każdej oferty częściowej
złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jako niezgodnej z treścią niniejszej
SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Zamawiający wskazuje, iż ograniczenie możliwości
złożenia ofert częściowych przez jednego Wykonawcę jest celowe i uzasadnione zakresem,
wartością i czasem realizacji każdej z części, jak też dotychczasowym doświadczeniem
Zamawiającego wynikającym z realizacji poprzednich zamówień na analogiczny zakres
przedmiotowy. Dlatego też, Zamawiający zwraca również uwagę, iż Wykonawca składając
ofertę na wybraną część zamówienia nie tylko nie może złożyć samodzielnie oferty na więcej
niż dopuszczalna liczba zadań, ale nie może także przyjąć równocześnie roli podwykonawcy
u Wykonawcy składającego ofertę na inne części zamówienia w tym postępowaniu.
Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku zaistnienia okoliczność złożenia ofert przez
Wykonawców z udziałem podwykonawców, którzy również złożyli oferty jako Wykonawcy
na inne zadania, nastąpi odrzucenie ofert obu Wykonawców, którzy wykorzystując taki
mechanizm, w ten sposób będą próbować obejść przepisy prawa i wymagania oraz warunki
wynikające z treści SIWZ. Podstawą odrzucenia ofert Wykonawców, w tym przypadku
będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z Pzp, w zw. z art. 58 § 1 KC
oraz w zw. z art. 82 ust. 1 Pzp. Zaznaczyć również należy, iż w tym postępowaniu
Zamawiający nie zakazuje co do zasady korzystania przez Wykonawców z zaangażowania
potencjału podwykonawców, zarówno dla wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, jak i przy wykonywaniu zamówienia w przypadku podpisania umowy.
Niemniej nie dopuszcza możliwości aby Wykonawca był zarazem podwykonawcą u innego
Wykonawcy przy składaniu ofert i realizacji zamówień w tym postępowaniu. 1.11
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień powtarzających. 1.12 Podczas
wykonywania prac pracownicy i sprzęt muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.13
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas
wykonywania prac na terenie GMK, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez

Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.14 Wymagany okres gwarancji wynosi
12 miesięcy liczonych od dnia odbioru całości nasadzeń wchodzących w zakres przedmiotu
umowy. 1.15 Zamawiający zaznacza, iż prace związane z realizacją zamówienia są
wykonywane między innymi w pasach drogowym przy nieprzerwanym ruchu ulicznym,
dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu
ulicznego w czasie trwania robót oraz prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum
utrudnienia w ruchu, jak też oznakowania na własny koszt miejsca robót (w tym sporządzenia
i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu o ile jest on konieczny), zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP. 1.16 Zamawiający wymaga, aby
wszystkie odcinki prac tak w pasie drogowym jak i poza nim były odpowiednio oznakowane
zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. 1.17
Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem do dokonania niezbędnych
uzgodnień (pozyskania zgód, pozwoleń itp.) z odpowiednimi jednostkami i służbami
miejskimi oraz właścicielami/zarządcami sieci energetycznych, teletechnicznych, trakcji
tramwajowych oraz niezwłocznego powiadamiania o nich przedstawiciela Zamawiającego. W
przypadku konieczności uzyskania dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego,
Wykonawca wykonuje ją na własny koszt. 1.18 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i
zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby
wykonujące czynności w zakresie usług sadzenia i pielęgnacji, w tym prac ziemnych, prace
związane z przygotowaniem terenu pod nasadzenia, czynności sadzenia i pielęgnacji, były
zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Wykonawca
zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji
usług przynajmniej: 1.18.1 w zakresie części 3 : 3 osób, przy czym łączny wymiar czasu
pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać trzem etatom, 1.18.2 w zakresie części 1 i 5:
5 osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać
pięciu etatom, 1.18.3 w zakresie części 2 i 4: 7 osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy
rzeczonych pracowników ma odpowiadać siedmiu etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań
poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności
związane z realizacją usług objętych zakresem umowy. Szczegółowe warunki realizacji i
kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy.
Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania
zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec
Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości
zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na
kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie
pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków
pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów
społecznych. 2. Wykonawca musi dołączyć do oferty obliczenie ceny oferty wyliczonej w
oparciu o indywidualną kalkulację, z podaniem cen jednostkowych, niezbędnych dla
realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ oraz
doświadczenia zawodowego Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do
wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym załączniki do SIWZ, 5 plików w formacie
Excel, odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować
przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej
załącznikach, odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. 4. W przypadku, gdy
Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich
wykaz z zakresem powierzonych im zadań, odpowiednio dla oferowanej części zamówienia.
5. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub

złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty
wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ, odpowiednio dla oferowanej części
zamówienia. 6. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy
stanowiącym integralną część SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7
03451000-6
03452000-3
03451300-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 845372,67
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać kompetencje lub uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
pozwalające na realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku
szczegółowego opisu warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1.2 Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej pozwalające, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1.2.1
posiada środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 1.2.1.1 w zakresie

części 3 i 5: 50.000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto), 1.2.1.2 w
zakresie części 1 i 2: 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto), 1.2.1.3 w
zakresie części 4: 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto), 1.2.2 jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie
mniejsza niż: 1.2.2.1 w zakresie części 3 i 5: 50.000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto), 1.2.2.2 w zakresie części 1 i 2: 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto
tysięcy złotych brutto), 1.2.2.3 w zakresie części 4: 300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta
tysięcy złotych brutto), Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie
spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik A do
Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną oraz zawodową
pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: 1.3.1 dysponuje
osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: 1.3.1.1 w zakresie części 1, 2, 3, 4 i 5 co
najmniej 1 osobą nadzorująca z wykształceniem wyższym kierunkowym w zakresie
ogrodnictwa lub leśnictwa lub rolnictwa lub architektury krajobrazu oraz posiadającą co
najmniej trzyletnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i
doświadczenie w kierowaniu pracami dotyczącymi nasadzeń i pielęgnacji zieleni co najmniej
przy trzech zrealizowanych zamówieniach, 1.3.1.2 w zakresie części 1, 2, 3, 4 i 5 co najmniej
1 ogrodnikiem lub leśnikiem posiadającym wykształcenie średnie lub wyższe oraz co
najmniej dwuletnią praktykę zawodową w zakresie odpowiadającym wykształceniu i
doświadczenie w pracach związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych co najmniej
przy dwóch zrealizowanych zamówieniach, 1.3.1.3 w zakresie części 3 co najmniej 3
pracownikami pomocniczymi posiadającymi każdy z nich doświadczenie w pracach
związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych co najmniej przy dwóch
zrealizowanych zamówieniach, 1.3.1.4 w zakresie części 1 i 5 co najmniej 5 pracownikami
pomocniczymi posiadającymi każdy z nich doświadczenie w pracach związanych z
zagospodarowaniem terenów zielonych co najmniej przy dwóch zrealizowanych
zamówieniach, 1.3.1.5 w zakresie części 2 i 4 co najmniej 7 pracownikami pomocniczymi
posiadającymi każdy z nich doświadczenie w pracach związanych z zagospodarowaniem
terenów zielonych co najmniej przy dwóch zrealizowanych zamówieniach, 1.3.2 posiada
wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem, które musi wykazać, w formie
załączonego do oferty wykazu dostaw lub usług i oświadczenia, potwierdzonego
poświadczeniami, referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo
oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w
przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od
dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonuje dostawy lub usługi odpowiednio: 1.3.2.1 w zakresie części 3 i 5
zamówienia zrealizowanie lub realizowanie co najmniej dwóch dostaw lub usług
polegających każda na sadzeniu i pielęgnacji roślin o wartości łącznej wykazanych dwóch
dostaw lub usług nie mniejszej niż 100.000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy złotych),
1.3.2.2 w zakresie części 1 i 2 zamówienia zrealizowanie lub realizowanie co najmniej dwóch
dostaw lub usług polegających każda na sadzeniu i pielęgnacji roślin o wartości łącznej
wykazanych dwóch dostaw lub usług nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto (słownie:
dwieście tysięcy złotych), 1.3.2.3 w zakresie części 4 zamówienia zrealizowanie lub
realizowanie co najmniej dwóch dostaw lub usług polegających każda na sadzeniu i

pielęgnacji roślin o wartości łącznej wykazanych dwóch dostaw lub usług nie mniejszej niż
300.000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych). W przypadku dostaw lub usług
wykonywanych (będących w trakcie realizacji) dla potrzeb oceny spełnienia warunku należy
wykazać ich wartość i zakres usług zrealizowanych najpóźniej na dzień składania i otwarcia
ofert, odpowiednio dla wykazania spełniania wymagań opisanych powyżej. Wykonawca musi
udokumentować, że wyżej wymienione dostawy lub usługi wykonał lub wykonuje należycie
załączając dokumenty potwierdzające ich należytą realizację, a w wykazie podać ich wartość,
przedmiot (zakres, rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku
będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy stanowiące załącznik A do Formularza oferty oraz dokumenty i oświadczenia
złożone przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 6) 1.2
SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik A do
Formularza oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. 1.1.2 Wyliczenie ceny oferty w oparciu o kalkulację własną
Wykonawcy odpowiednio do wzoru wynikającego z Załącznika B do Formularza oferty,
1.1.3 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 oświadczenia dotyczące tych
podmiotów. 1.1.4 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa
oświadczenia dotyczące wykazanych podwykonawców. 1.1.5 W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.2.1.1 aktualny 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, 1.2.1.2 aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, 1.2.1.3 aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, 1.2.1.4 wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i
uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik do Formularza oferty), 1.2.1.5 wykaz
dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
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 (wypełniony i uzupełniony według wzoru
stanowiącego załącznik do Formularza oferty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz oferty, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) obliczenie ceny oferty dla całości
oferowanej części zamówienia, wyliczonej w oparciu o przedstawioną tabelę wzorcową, czyli

zgodnie z zestawieniem tabelarycznym do wyliczenia ceny oferty (kosztorysem) stanowiącym
załączniki do SIWZ, 5 plików w formacie Excel odpowiednio dla części zamówienia, 4)
dowód wniesienia wadium w przypadku jego złożenia w formie innej niż pieniężna i
wpłacenia go przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego odpowiednio
w odniesieniu do oferowanej części zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert,
winien wnieść wadium odpowiednio dla oferowanej części zamówienia, przy czym: 1.1 dla
części 3 i 5 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 1.2 dla części 1 i 2 – 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych). 1.3 dla części 4 – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium
wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej,
kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać
dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał
dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być

złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu
postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi
być złączona z ofertą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Cena brutto za całość zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia za pomocą dodatkowych osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę

Znaczenie
60,00
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-09-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

