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CZĘŚĆ I 

Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający: 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 
02-958 Warszawa 
tel.: 22 54 42 700 

e-mail: zamowienia@muzeum-wilanow.pl; 

strona internetowa: www.wilanow-palac.pl/bip.   

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 16.00. 

Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami:  

Kamila Domańska, e-mail: kdomanska@muzeum-wilanow.pl  

Jarosław Malczyk, e-mail: jmalczyk@muzeum-wilanow.pl  

We wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji w postępowaniu należy powoływać się na znak 

sprawy: KF.AZ.2402.2.JM.2020 

2. Tryb postępowania 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  art. 4d ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” na 

podstawie niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej „Ogłoszeniem”. 

2) Zamówienie pn.: Specjalistyczne  usługi z zakresu leśnictwa w drzewostanie parkowym 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie polegające na wykonaniu prac pielęgnacyjnych 

w koronach drzew oraz na wycince obumierających drzew wraz z pocięciem grubizny i 

frezowaniem karp pni w latach 2020 – 2022, stanowi zamówienie o wartości poniżej 

214 000 euro, którego przedmiotem są usługi z zakresu leśnictwa objęte kodami CPV: 

77211100-3, 77211400-6, 77211500-7, określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień i  z 

tego powodu tryb przewidziany w art. 4d ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp ma zastosowanie. 

3) Dokonując oceny ofert Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności 

oceny ofert, a następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim,  uchyla się od zawarcia umowy 

lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 

postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 

ofert. 

3. Przedmiot zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w latach 2020 – 2022 usługi z zakresu leśnictwa 

polegającej na:  

3.1.1. wykonaniu prac pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew rosnących na terenie parku 

Muzeum w celu usunięcia obumierających konarów i posuszu grubego zagrażającego 

osobom przebywającym w cieniu koron tych drzew; 

mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
http://www.wilanow-palac.pl/bip
mailto:kdomanska@muzeum-wilanow.pl
mailto:jmalczyk@muzeum-wilanow.pl
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3.1.2.  wycince obumierających drzew gatunków liściastych zagrażających osobom 

przebywającym w ich sąsiedztwie wraz z  pocięciem grubizny tych drzew i 

dokonaniem frezowania karp ich pni,  

zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o 

zamówieniu oraz zgodnie z treścią Wzoru umowy w sprawie realizacji zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

3.2. Zamawiający przewiduje prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Prawem 

opcji jest możliwość zamówienia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia większej 

ilości usług, ponad zamówienie podstawowe, zgodnie z dokonaną przez Wykonawcę 

wyceną poszczególnych elementów składowych usługi kwalifikowanej przez 

Zamawiającego jako zamówienia z prawem opcji, zawartą w Formularzu oferty 

stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

3.3. Przedmiot zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego 

prawem opcji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia. 

3.4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w 

ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

3.5. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi w ramach zamówienia podstawowego jest 

pisemne oświadczenie (Zlecenie) Zamawiającego o żądaniu wykonania usługi 

kwalifikowanej przez Zamawiającego jako zamówienie podstawowe, którego wzór 

stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy 

3.6. Warunkiem przystąpienia do realizacji usługi w ramach prawa opcji jest pisemne 

oświadczenie (Zlecenie) Zamawiającego o żądaniu wykonania usługi kwalifikowanej przez 

Zamawiającego jako prawo opcji, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do wzoru umowy  

3.7. Wykonawca nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zlecenia zarówno w ramach 

zamówienia podstawowego jak i w ramach prawa opcji. 

3.8. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w trakcie realizacji 

Umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3.9. Kategoria według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 

77211500-7 usługi pielęgnacji drzew, 

77211400-6: usługi wycinania drzew, 

77211100-3: usługi cięcia drewna. 

Informacje dodatkowe  

3.10. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin wraz z wizją lokalną terenu, 

na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot  oferty i zapoznać się ze stanem 

drzewostanu , otoczeniem, ewentualnymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji 

zamówienia. 

3.11. W sprawie oględzin oraz wizji lokalnej należy kontaktować się z Kamilą Domańską, 

zastępcą kierownika Działu Ogrodowego, email: kdomanska@muzeum-wilanow.pl  

3.12. Najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym terminem oględzin i wizji lokalnej, 

mailto:kdomanska@muzeum-wilanow.pl
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Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z 

podaniem listy zawierającej liczbę oraz imiona i  nazwiska  uczestników ze strony 

Wykonawcy, którzy będą brali udział w oględzinach i wizji lokalnej  

4. Podwykonawcy 

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

4.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

4.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za 

działanie lub zaniechanie własne. Powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

4.4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom. 

4.5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 4 do  

Ogłoszenia o zamówieniu) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Brak wskazania 

części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom będzie 

rozumiany przez Zamawiającego jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania przedmiotu 

zamówienia samodzielnie. 

4.6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

4.7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu  stanowiącym załącznik nr 2a 

do Ogłoszenia o zamówieniu. 

4.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących 

podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wymienionych 

w Części II, Rozdział B, ust. 1 pkt 2) niniejszego ogłoszenia (tj. aktualnego odpisu z 

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) na zasadach określonych 

we wzmiankowanym  Rozdziale B. 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia 

5.1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie drzewostanu parkowego Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 

roku. 

5.2. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego: terminy 
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rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia podstawowego będą każdorazowo 

wskazywane w treści przekazywanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia (Zlecenia) 

Zamawiającego o żądaniu wykonania usługi kwalifikowanej przez Zamawiającego jako 

zamówienie podstawowe, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do wzoru umowy 

5.3. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia dla zamówienia objętego prawem opcji: 

terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą 

każdorazowo wskazywane w treści przekazywanego Wykonawcy pisemnego oświadczenia 

(Zlecenia) Zamawiającego o żądaniu wykonania usługi kwalifikowanej przez 

Zamawiającego jako prawo opcji, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Umowy 

5.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki w terminach określonych w 

niniejszym Ogłoszeniu oraz wzorze umowy (wraz  załącznikami), stanowiącym załącznik 

nr 5 do Ogłoszenia, a obowiązki dla których nie ustalono terminu Wykonawca zobowiązuje 

się wykonywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i nie powodujących opóźnień w 

wykonaniu Przedmiotu umowy. 

6. Opis sposobu przygotowania ofert 

6.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszego 

Ogłoszenia. 

6.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. 

6.4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co 

do ich treści. 

6.5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej 

treści.  

6.6. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku 

polskim, natomiast dokumenty sporządzone  w języku obcym są składane wraz  z 

tłumaczeniem na język polski. 

6.7. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich. 

6.8. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być  kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i 

wykazem załączników do oferty. 

6.9. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą zostać podpisane podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy 

ePuap). 

6.10. W przypadku podpisania dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym 

rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi 

zostać wystawione przez osoby(ę) wymienione we właściwym rejestrze i podpisane 

podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej 

platformy ePuap). 

6.11. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty 

powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania. Przedmiotowe upoważnienie 
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musi zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za 

pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap). 

6.12. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania 

oferty w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) rozumie się nieujawnione do 

wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności. 

6.13. W przypadku, gdyby oferta zawierała  informacje  stanowiące  tajemnicę  

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  

Zamawiający  zaleca,  aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku niż same dokumenty tworzące ofertę. W 

nazwie pliku należy wpisać „tajemnica przedsiębiorstwa”, a sam dokument musi zostać  

podpisany podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem 

elektronicznej platformy ePuap) 

6.14. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny i kryteriów oceny ofert, 

nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, terminu wykonania zamówienia, okresu 

gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

7. Miejsce oraz termin składania ofert 

7.1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym. 

7.2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

7.3. Wykonawca ponosi ryzyko i wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem 

oferty, w tym dostarczeniem jej we wskazane miejsce i we wskazanym terminie. 

7.4. Ofertę, sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia, należy 

przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-

wilanow.pl. Oferta musi zostać podpisana podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) 

7.5. W tytule maila należy wpisać: „Oferta - Znak sprawy: KF.AZ.2402.2.JM.2020” 

7.6. Termin składania ofert: 01 lipca 2020 r. do godz. 12:00 

7.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość określania Wykonawcom terminów na 

wykonanie czynności objętych postępowaniem w godzinach urzędowania tj.  od godz. 8.00 

do godz. 16.00. 

7.8. Oferty opisane w niewłaściwy sposób tj. uniemożliwiający przyporządkowanie do 

niniejszego postępowania lub dostarczone w inny sposób niż za pośrednictwem 

poczty elektronicznej nie będą uwzględniane.  

7.9. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do 

złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być przesłane Zamawiającemu wyłącznie 

mailto:kdomanska@muzeum-wilanow.pl
mailto:kdomanska@muzeum-wilanow.pl
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pocztą elektroniczną na adres: kdomanska@muzeum-wilanow.pl przed upływem 

terminu składania ofert. Dokumenty dotyczące zmian do złożonej oferty lub 

wycofania złożonej oferty muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub 

profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap). W tytule 

maila należy wpisać: „Zmiana lub wycofanie oferty - Znak sprawy: 

KF.AZ.2402.2.JM.2020”. 

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia 

8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o 

zamówieniu. Zamawiający dołoży staranności, aby udzielić wyjaśnień niezwłocznie. 

8.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający 

przekaże Wykonawcy zadającemu pytanie oraz zamieści na stronie  internetowej, na 

której zostało udostępnione Ogłoszenie o zamówieniu. 

8.3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,  Zamawiający  

może zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej na której zostało udostępnione Ogłoszenie. 

8.4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej 

inicjatywy Zamawiającego. 

8.5. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 

Ogłoszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zamawiający zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało 

udostępnione Ogłoszenie. 

8.6. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na 

zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia. 

8.7. Pytania należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

kdomańska@muzeum-wilanow.pl 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz  

z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

9.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują wyłącznie drogą elektroniczną, przy czym forma faksowa nie obowiązuje. 

9.2. Ofertę wraz z załącznikami, w tym zmianę lub wycofanie oferty, Wykonawca  przekazują 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kdomańska@muzeum-wilanow.pl, przy 
czym forma faksowa nie obowiązuje. Oferta wraz  załącznikami musi zostać podpisana 
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej 
platformy ePuap) 

9.3. Wyjaśnienia, oświadczenia i inne uzupełniane dokumenty, Wykonawcy przekazują 
wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kdomańska@muzeum-wilanow.pl, przy 
czym forma faksowa nie obowiązuje. 

9.4. Oświadczenia o których mowa w Części II Rozdział B ust 1  niniejszego Ogłoszenia o 
zamówieniu oraz wyjaśnienia do tych oświadczeń a także wszelkie pełnomocnictwa 
muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za 
pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) 
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10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

11. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 

CZĘŚĆ II 

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty 

A. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 

ust. 7 oraz  na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 

krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz 

nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności technicznej lub 

zawodowej, jeżeli Wykonawca: 

3.1. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co 

najmniej dwie usługi (umowy) o łącznej wartości co najmniej 120 000,00* zł brutto 

polegające na wycince drzew rosnących w zabytkowym parku lub ogrodzie** 

*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu 
w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu 
NBP Tabela A) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego 
postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.  

**Zamawiający wyjaśnia, że za zabytkowe ogrody lub parki uznaje się formy zaprojektowanej 

zieleni, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzeń, których zachowanie leży w interesie 

społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Podstawą 

uznania ogrodu za zabytkowy jest objęcie go jedną z form ochrony, które są wymienione w ustawie 

z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz.U. 2020 poz. 282) 
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3.2. wykaże, iż do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje co najmniej 2 (dwie)  osoby, 

które posiadają kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia, tj.: 

3.2.1. kurs III stopnia PTCHD NOT SITO (inspektora nadzoru) lub aktualny europejski 

certyfikat „European Treeworker”,  

3.2.2. ukończoną co najmniej średnią szkołę ogrodniczą lub leśną i dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni,  

3.2.3. uprawnienia operatora pilarki spalinowej,  

3.2.4. kurs cięcia w koronach drzew metodą alpinistyczną 

3.2.5. co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy polegającej na pielęgnacji zabytkowego 

drzewostanu  w parku zabytkowym lub innej zorganizowanej zieleni wpisanej do 

rejestru zabytków**. 

Wymienione osoby należy traktować, jako minimalne wymaganie Zamawiającego - 
obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  
Doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Informacje dodatkowe: 

4.1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia.  

4.2. 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 innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, 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. Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania 

wynikało:  

4.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

4.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

4.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

4.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
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podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)–22) i ust. 5 pkt. 1) ustawy 

Pzp. 

4.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt 4.2, nie 

potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

4.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

4.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 4.2 

4.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Cześci II 

rozdziale B Ogłoszenia. 

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani złożyć do oferty: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2a do 

Ogłoszenia o zamówieniu; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do 

wykluczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i pkt 2) składa każdy z Wykonawców. 

Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu 

zastępowanego oświadczeniem. 
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3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 2b do Ogłoszenia; 

UWAGA: W przypadku przynależności przez Wykonawcę do jakiejkolwiek grupy kapitałowej (w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  - Dz. U. z 

2019 r. poz. 369 z późn. zm.) przedmiotowe oświadczenie, Wykonawca przesyła 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej  informacji z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) wykaz usług (umów), odpowiadających opisowi zawartemu w CZĘŚCI II, Rozdziale A,  ust. 3 

pkt. 3.1,  wykonanych 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 usługi (umowy) zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy -  o treści określonej w załączniku nr 3a do 

Ogłoszenia, 

5) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 - o treści określonej w 

załączniku nr 3b do Ogłoszenia, 

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów o których mowa powyżej lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, lub nie są 

podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej 

platformy ePuap) zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Wykonawcy występujący wspólnie 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3) Postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika, zwanego w niniejszym Ogłoszeniu  Pełnomocnikiem do reprezentowania ich 

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 
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sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne 

pełnomocnictwo podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (za 

pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) 

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie 

braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp przeprowadzane 

będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.  

7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani 

przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 

8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi 

być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4 lub przez wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

formularzu oferty w miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

11) Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 4. 

lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

12) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty 

wystawione przez inne podmioty muszą być opatrzone podpisem pełnomocnika (o którym 

mowa w pkt 4) lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia z klauzulą „ potwierdzam za zgodność z oryginałem”,  

C. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta: 

1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

2. Oświadczenia i dokumenty wymienione w Części II, Rozdziale B, ust. 1 Ogłoszenia o 

zamówieniu.  

3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty. 

4. Pełnomocnictwo o którym mowa w Części II, Rozdział B, ust. 2 pkt 4 Ogłoszenia. 

Wszystkie w/w dokumenty muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym lub 

profilem zaufanym (za pośrednictwem elektronicznej platformy ePuap) 

Oferty których treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu zostaną odrzucone 

bez dalszego rozpatrywania. 
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CZĘŚĆ III 

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej 

1. Ocena Wykonawców i ofert 

1.1. Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie 

zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

1.2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

1.3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył 

oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty 

z niniejszym Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty, będzie 

podlegała odrzuceniu. 

1.4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień do Oferenta, w tym złożenie 

dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. 

1.5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli: 

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem 

CZĘŚCI III, ust. 1 pkt 1.2  Ogłoszenia; 

b) zaistnieje wobec niej co najmniej jedna z przesłanek przewidzianych w art. 89 ust. 1 

pkt 3-7, i 8 ustawy Pzp. 

1.6. Zamawiający nie może odrzucić oferty w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 89 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp bez uprzedniego zbadania, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco 

niską cenę. Badanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się zgodnie z 

procedurą określoną w art. 90 ust. 1 -3 ustawy Pzp. 

2. Opis sposobu obliczenia ceny 

2.1. Cena oferty, w podziale na zamówienie podstawowe i zamówienie objęte prawem 

opcji, winna być podana (wpisana) w sposób wskazany w Formularzu ofertowym, którego 

wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 

2.2. Cena ofertowa, nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi 

wynikać z przeprowadzonego rachunku kosztów. 

2.3. W Formularzu oferty należy podać  cenę netto, brutto i kwoty VAT za wykonanie 
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zamówienia w podziale na cenę za zamówienie podstawowe, cenę za zamówienie objęte 

prawem opcji i cenę łączną 

2.4. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178). 

2.5. Cena oferty z załącznika nr 2 do Ogłoszenia powinna obejmować wszystkie koszty i 

wszelkie składniki cenotwórcze, niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2.6. Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a słownym, 

pierwszeństwo ma zapis słowny 

2.7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 

2.8. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej Oferty jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena Oferty nie może  być 

rażąco niska. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

2.9. Wykonawca złoży wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego 

zamówienia określone w Formularzu Oferty. 

2.10. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (składając oświadczenie w 

Formularzu oferty lub w innym oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez podatku VAT. 

2.11. Wykonawca oblicza cenę według stawki VAT obowiązującej w dniu  składania oferty. 

3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert 

3.1. Dla oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

l.p. Nazwa kryterium Waga kryterium (pkt) 

1) 

Łączna cena brutto za realizację zamówienia (Łączna 

cena brutto – C) 

(za łączną cenę brutto za realizację zamówienia rozumie się 

sumę ceny brutto za realizację zamówienia podstawowego i 

ceny brutto  za zamówienie objęte prawem opcji) 

60 

2) 

Ubezpieczenie w zakresie NNW /następstwa 

nieszczęśliwych wypadków/ - (Ubezpieczenie NNW 

- U) 

40 
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3.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Łączna cena brutto (C):  

3.2.1. Sposób obliczenia punktów dla oferty w kryterium Łączna cena brutto (C) 

                                      łączna cena brutto* 
C = ------------------------------------------------------- x 60 pkt 

                                 łączna cena brutto* badanej oferty 

*(za cenę brutto rozumie się sumę ceny brutto za realizację zamówienia podstawowego i ceny 

brutto  za realizację zamówienia objętego prawem opcji) 

3.2.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „Łączna cena brutto (C)” na 

podstawie Formularza oferty. 

3.2.3. Zamawiający prosi o należytą staranność w zakresie przygotowania  przedmiotowego 

Formularza oferty 

3.2.4. Wykonawca w kryterium „Łączna cena brutto (C)” może uzyskać maksymalnie 60 

punktów. 

3.3. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium Ubezpieczenie NNW - U:  

3.3.1. Sposób obliczenia punktów dla oferty w kryterium Ubezpieczenie NNW - U: 

3.3.1.1. posiadanie ubezpieczenia NNW osób, którymi posługuje się Wykonawca przy 

wykonaniu zamówienia wykonujących czynności operatora pilarki spalinowej oraz 

cięcia w koronach drzew metodą alpinistyczną: 40 punktów   

3.3.1.2. brak ubezpieczenia NNW osób, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonaniu 

zamówienia wykonujących czynności operatora pilarki spalinowej oraz cięcia w 

koronach drzew metodą alpinistyczną:  0 punktów 

3.3.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „Ubezpieczenie NNW - U”  na 

podstawie Formularza oferty 

3.3.3. Wykonawca w kryterium „Ubezpieczenie NNW - U” może uzyskać maksymalnie 40 

punktów. 

3.3.4. Brak podania w ofercie informacji o posiadaniu lub też nie posiadaniu 

ubezpieczenia NNW osób, którymi posługuje się Wykonawca przy wykonaniu 

zamówienia wykonujących czynności operatora pilarki spalinowej oraz cięcia w 

koronach drzew metodą alpinistyczną - kryterium „Ubezpieczenie NNW - U ” 

będzie powodować, iż Wykonawca w tym kryterium uzyska 0 punktów. 

3.4. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór:  

Xx= C + NNW-U, gdzie Xx to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej 

ofercie.  

3.5. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

3.6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość 

punktów w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert.  

3.7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
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cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

CZĘŚĆ IV 

Postanowienia końcowe 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z tytułu 

naliczonych kar umownych.  

1.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

formach, określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

1.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego 55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 z dopiskiem: 

Zabezpieczenie – Znak sprawy: KF.AZ.2402.2JM.2020 

1.4. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający będzie je 

przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

1.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia  

 na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy  

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

1.6. Zabezpieczenie zostanie zwolnione przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, ostatniego 

protokołu zdawczo-odbiorczego lub podpisaniu przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, 

ostatniego protokołu usunięcia wad (o ile Protokół usunięcia wad zostanie sporządzony) 

2. Udzielenie zamówienia 

2.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom 

określonym w niniejszym Ogłoszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

2.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) informacje o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, która będzie zawierać co najmniej: 

a) nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem 

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

c) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
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d) o unieważnieniu postępowania 

3. Unieważnienie postępowania 

3.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek 

określonych w art. 93 ust..  1 pkt. 1), 4), 6), 7)  ustawy Pzp. 

3.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 

zostały mu przyznane. 

4. Uchylanie się od zawarcia umowy 

4.1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 

zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 1), 

4), 6), 7)  ustawy Pzp. 

4.2. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć nie wniesienie wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewypełnienie obowiązków o których 

mowa w ust. 5 (Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy) lub dwukrotne 

niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia 

umowy. 

5. Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy. 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca:  

1) musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie informacji o 

podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 

1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli 

dotyczy) 

2) jest obowiązany złożyć projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o ile zabezpieczenie będzie wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa 

w XVII.3.1) b) – e). Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na 

dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt 

zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego, 

3) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

powinni oni przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów. Zasady 

współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Istotne postanowienia umowy 

6.1. Postanowienia umowy, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia 

Wykonawcą a Zamawiającym oraz warunki zmiany Umowy określa Wzór umowy 

stanowiący Załącznik Nr 5 do Ogłoszenia. 
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7. Obowiązujące przepisy i pozostałe postanowienia 

7.1. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu 

zastosowanie mają odpowiednio przepisy: ustawy Pzp oraz ustawy Kodeks cywilny. 

7.2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w 

walucie polskiej (PLN).  

7.3. Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

CZĘŚĆ V 

Środki ochrony prawnej 

Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

obowiązujących w Rzeczypospolitej przepisów przysługują środki ochrony prawnej określone w 

ustawie Kodeks cywilny. 

CZĘŚĆ VI 

Załączniki 

1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikiem. 

2) Załącznik nr 2a, 2b – Wzory Oświadczeń. 

3) Załącznik nr 3a – Wykaz wykonanych usług (umów). 

4) Załącznik nr 3b – Wykaz osób, posiadających wymagane uprawnienia 

5) Załącznik nr 4 – Formularz oferty. 

6) Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 

7) Załącznik nr 6 – Informacja RODO. 


