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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310491-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wieluń: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2021/S 118-310491
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wieluń
Adres pocztowy: pl. Kazimierza Wielkiego 1
Miejscowość: Wieluń
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Kod pocztowy: 98-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Arkadiusz Prygiel
E-mail: zp@um.wielun.pl
Tel.: +48 438860249
Faks: +48 438860274
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wielun.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.um.wielun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia
Numer referencyjny: ZP.271.2.22.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia". Zamówienie
zostało podzielone na sześć rejonów. Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera
załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w poszczególnych rejonach. Szczegółowy zakres prac zawiera
załącznik nr 10 do SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Rejon I
Zakres rzeczowy prac:
a) pielęgnacja drzew i krzewów;
b) pielęgnacja bylin;
c) pielęgnacja kwietników;
d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;
e) pielęgnacja trawników;
f) konserwacja elementów małej architektury;
g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt, ruin fary;
h) utrzymanie czystości i porządku.
Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w
poszczególnych rejonach.
W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem
Dominiakiem, tel. +48 438860248.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją
i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót
inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z
sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
2) Rejon II
Zakres rzeczowy prac:
a) pielęgnacja drzew i krzewów;
b) pielęgnacja bylin;
c) pielęgnacja kwietników;
d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;
e) pielęgnacja trawników;
f) konserwacja elementów małej architektury;
g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt;
h) utrzymanie czystości i porządku.
Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w
poszczególnych rejonach.
W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem
Dominiakiem, tel. +48 438860248.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją
i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót
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inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z
sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
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3) Rejon III
Zakres rzeczowy prac:
a) pielęgnacja drzew i krzewów;
b) pielęgnacja bylin;
c) pielęgnacja kwietników;
d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;
e) pielęgnacja trawników;
f) konserwacja elementów małej architektury;
g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt;
h) utrzymanie czystości i porządku.
Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w
poszczególnych rejonach.
W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem
Dominiakiem, tel. +48 438860248.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją
i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót
inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z
sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci

21/06/2021
S118
https://ted.europa.eu/TED

5 / 12

Dz.U./S S118
21/06/2021
310491-2021-PL

6 / 12

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
4) Rejon IV
Zakres rzeczowy prac:
a) pielęgnacja drzew i krzewów;
b) pielęgnacja bylin;
c) pielęgnacja trawników;
d) konserwacja elementów małej architektury;
e) utrzymanie czystości i porządku.
Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w
poszczególnych rejonach.
W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem
Dominiakiem, tel. +48 438860248.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją
i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót
inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z
sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
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77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
5) Rejon V
Zakres rzeczowy prac:
a) pielęgnacja drzew i krzewów;
b) pielęgnacja bylin;
c) pielęgnacja kwietników;
d) pielęgnacja trawników;
e) pielęgnacja lasku miejskiego;
f) pielęgnacja ogrodu botanicznego;
g) konserwacja elementów małej architektury;
h) utrzymanie czystości i porządku.
Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – wykaz działek w
poszczególnych rejonach.
W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem
Dominiakiem, tel. +48 438860248.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją
i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót
inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z
sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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„Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia”
Część nr: 6
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wieluń

II.2.4)

Opis zamówienia:
6) Rejon VI
Zakres rzeczowy prac:
a) pielęgnacja drzew i krzewów;
b) pielęgnacja bylin;
c) pielęgnacja trawników;
d) pielęgnacja cmentarza żydowskiego;
e) konserwacja elementów małej architektury;
f) utrzymanie czystości i porządku.
Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz działek w
poszczególnych rejonach.
W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem
Dominiakiem, tel. +48 438860248.
Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SWZ.
Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją
i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót
inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z
sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

21/06/2021
S118
https://ted.europa.eu/TED

8 / 12

Dz.U./S S118
21/06/2021
310491-2021-PL

II.2.14)

9 / 12

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do
realizacji zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy Zamawiający określa warunki dotyczące
niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego Wykonawcy
lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości.
W celu potwierdzenia doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonanie lub wykonywanie w ramach jednej umowy przynajmniej jednej usługi o podobnym charakterze tj.
usługi pielęgnacji terenów zielonych (z wyłączeniem pasów drogowych) na terenach publicznych świadczonej
nieprzerwanie w okresie 24 miesięcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dokumentem potwierdzającym spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
Wykonawca przedkłada następujące podmiotowe środki dowodowe:
Wykaz usług – załącznik nr 7 do SWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w
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realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami (konsorcja, spółki cywilne), wykaz usług dotyczy
usług faktycznie przez niego wykonanych;
Jeżeli usługi były wykonywane przez Wykonawcę wspólnie z innym podmiotem lub podmiotami, w wykazie
podaje się również informacje o częściach zamówienia, które były wykonywane przez tego Wykonawcę.
W przypadku, gdy dokument potwierdzający wykonanie usług obejmuje różne rodzaje usług, w wykazie usług
oprócz wskazania danych z ww. dokumentu Wykonawca winien wyszczególnić żądaną przez Zamawiającego
usługę wraz z jej wartością, która jest wymagana na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składający ofertę wspólną
składają jeden wspólny ww. wykaz. Jeżeli wykaz lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Ponadto, jeżeli załączony
wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca
powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wskazać w wykazie kwotę dokonanego
przeliczania. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona powyższego przeliczenia i nie wskaże w wykazie kwoty
przeliczenia, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ogłoszenie
o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia, zgodnie, z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera
załącznik nr 8 do SWZ – projekt umowy

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 13:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
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Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Zamawiający zapewnia, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich
otwarcia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej
w szczególności w formacie danych .doc,.docx, .rtf,.odt lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— rejon I – 11 616,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100),
— rejon II – 7 920,00 PLN (słownie siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100,
— rejon III – 4 560,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),
— rejon IV – 4 560,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100),
— rejon V – 3 840,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100),
— rejon VI – 4 320,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Zamawiający
dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w
ust. 5.1 SWZ, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Wykaz oświadczeń i
dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą jednolity europejski dokument zamówienia JEDZ– zał. nr 2
do SIWZ.
Inne dokumenty:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;
b) pełnomocnictwo (oryginał) osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów;
c) dowód wniesienia wadium;
d) Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby obowiązany
jest złożyć „Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia” z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do SWZ;
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.
117 ust. 4 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie wnosi się: w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w
terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku
zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.
Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza
progi unijne.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/06/2021
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