
Opole: WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I TECHNICZNYCH 

KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W 

OPOLU 

Numer ogłoszenia: 38726 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. 

opolskie, tel. 77 4591800, faks 77 4581352. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE CIĘĆ SANITARNYCH I 

TECHNICZNYCH KORON DRZEW ROSNĄCYCH W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH 

ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew rosnących w ciągu dróg 

wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu zgodnie z warunkami 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 

77.21.15.00-7 - Usługi pielęgnacji drzew. 2. Ilość drzew do wykonania cięć sanitarnych oraz 

technicznych koron obejmuje: a) droga wojewódzka nr 451 odc. gr. woj. - Pielgrzymowice - 95 szt., b) 

droga wojewódzka nr 409 m. Steblów - 5 szt., c) droga wojewódzka nr 409 odc. Kujawy - Zielina - 5 

szt., d) droga wojewódzka nr 423 m. Krępna - 16 szt., e) droga wojewódzka nr 423 m. Krępna - 11 

szt., f) droga wojewódzka nr 405 odc. Wydrowice - Korfantów - 50 szt. Łącznie - 182 szt. 3. Zakres 

prac objętych zamówieniem: - przed przystąpieniem do prac należy je oznakować zgodnie z projektem 

organizacji ruchu zatwierdzonym pismem Urzędu Marszałkowskiego DIG-I.8022.391.2014 z dnia 

04.11.2014 r. (kserokopia schematu zostanie przekazana wykonawcy w dniu podpisania umowy) i 

utrzymać to oznakowanie przez cały okres ich prowadzenia, - dokonanie cięć sanitarnych i 

technicznych koron drzew, - uprzątnięcie podciętych gałęzi drzew (zrębkowanie w miejscu pozyskania 

wraz z zagospodarowaniem powstałych zrębków), - uprzątnięcie terenu prowadzonych robót oraz 

likwidacja wykonanego oznakowania. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 



 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówienia uzupełniającego (w okresie 3 lat od 

udzielenia zamówienia podstawowego) o wartości nie większej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego na podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami 

sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: a) piły spalinowe 

- minimum 2 szt., b) rębak - minimum 1 szt., c) zwyżka - minimum 1 szt., d) samochody 

zabezpieczające - minimum 2 szt., e) samochód ciężarowy - minimum 1 szt. Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie 

spełniają powyższy warunek. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, którym zostanie 

powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: a) 



pilarz z uprawnieniami - minimum 2 osoby, b) osoba posiadająca wykształcenie co najmniej 

średnie z zakresu leśnictwa lub ogrodnictwa - minimum 1 osoba, c) osoba z uprawnieniami 

do kierowania ruchem niewykonująca równocześnie pracy pilarza (przeszkolona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.07.2008 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym) - minimum 2 osoby. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają 

powyższy warunek. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym 

zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym 

zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 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 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania zamówienia ze wskazaniem: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami, d) zakresu i 

okresu udziału innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiąże się do 

udostępnienia zasobów, będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie będzie 

ponosił winy. 2. Pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 1 należy złożyć 

wraz z ofertą w formie oryginału. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin wykonania usługi - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian określone 

są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

03.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 

Opole, kancelaria (parter - pokój nr 10). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia również 

wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w 

stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z 

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki 

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu 

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 

IV.4.17) Czy 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 

 


