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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 

fax. 77 458 13 52, e-mail: przetargi@zdw.opole.pl, adres strony internetowej 

www.bip.zdw.opole.pl zwany dalej „zamawiającym” ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

„Kontrolowaną wycinkę drzew oraz przemieszczanie form rozwojowych pachnicy 

dębowej wraz z pracami towarzyszącymi” 

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wartości nie przekraczającej 

207.000 EURO prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 

– tekst jednolity z późn. zmianami). 

 

3. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. 

Zamówienie finansowane jest ze środków samorządowych będących w dyspozycji Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

 

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

zawarte w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz spełniający poniższe warunki: 

 

4.1. OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 

 

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

powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej: 

a) entomolog posiadający doświadczenie w przenoszeniu chronionych gatunków owadów z 

miejsc regularnego przebywania w inne miejsca obejmujące wykonanie min. dwóch  tego 

typu zadań lub dorobek naukowy w postaci co najmniej trzech publikacji na temat 

chrząszczy - 1 osoba, 

b) brakarz posiadający ukończony kurs brakarski III stopnia w zakresie sporządzania 

szacunków brakarskich - 1 osoba, 

c) ornitolog posiadający wykształcenie w tym kierunku lub doświadczenie w wykonaniu 

minimum 3 ekspertyz ornitologicznych - 1 osoba,  

d) osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie z zakresu leśnictwa lub ogrodnictwa 

- 1 osoba, 

e) osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem niewykonująca równocześnie pracy pilarza 

(przeszkolone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18.07.2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym) - 2 osoby, 

f) pilarz/drwal z uprawnieniami - 2 osoby. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

4.2. POTENCJAŁ TECHNICZNY – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

 

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

sprzętowymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wymienionymi poniżej: 

mailto:przetargi@zdw.opole.pl


 3 

a) piły spalinowe – minimum 2 szt., 

b) rębak - minimum 1 szt., 

c) frezarka – minimum 1 szt., 

d) podnośnik koszowy –  minimum 1 szt., 

e) samochody zabezpieczające – minimum 2 szt., 

f) samochód ciężarowy –  minimum 1 szt., 

g) zagęszczarka do zagęszczenia gruntu (ubijak mechaniczny, zagęszczarka płytowa lub 

walec) – minimum 1 szt., 

h) dźwig lub żuraw – minimum 1 szt. 
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, 

że łącznie spełniają powyższy warunek. 

 

4.3. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

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, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.4. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB 

CZYNNOŚCI – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

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, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.5. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA – 

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków. 

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, o którym mowa w punkcie 7.3. 

 

4.6. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale 

technicznym 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 (wzór zobowiązania na załączniku nr 8) 

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. 
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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. 

 

4.7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać 

będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą. 

4.8. 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. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

5.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym 

języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczony przez wykonawcę. 

5.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5.3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki 

do niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się złożenie oferty na formularzach sporządzonych 

przez wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom 

określonym przez zamawiającego. 

5.4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, 

wymienione w dokumencie potwierdzającym status prawny firmy lub posiadające 

pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

notarialnie. 

5.5. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę. Kopia dokumentu powinna mieć zamieszczony zapis „za zgodność z 

oryginałem”. 

5.6. Pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w punkcie 4.6 należy złożyć 

wraz z ofertą w formie oryginału. 

5.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 

wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 

przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

5.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony w specyfikacji sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). 

5.11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5.12. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania ofert do zastrzeżenia 

udostępnienia przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
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w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz musi wykazać, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

5.13. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

5.14. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej 

w następujący sposób: 

– nazwa i adres zamawiającego, 

– nazwa i adres wykonawcy, 

– Oferta na: „Kontrolowaną wycinkę drzew oraz przemieszczanie form rozwojowych 

pachnicy dębowej wraz z pracami towarzyszącymi”. 

5.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie takie musi być 

oznaczone jak w punkcie 5.14 oraz dodatkowo opatrzone dopiskiem „zmiana” lub 

„wycofanie”. 

5.16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, drogą elektroniczną każda ze 

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5.17. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I SPOSÓB OCENY 

OFERT 

6.1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował 

następujące kryteria i ich znaczenie: 

1) cena – 95%, 

Maksymalna ilość punktów przyznana w kryterium wynosi 100 punktów. 

2) termin wykonania usługi – 5%. 

Maksymalna ilość punktów przyznana w kryterium wynosi 5 punktów. 

 

Ad.1) Ocena punktowa w ramach kryterium cena. 

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru 

pomnożona przez wagę kryterium 95%: 

 

cena = (cena najniższej, ważnej oferty / cena badanej oferty)*100 punktów*95% 

 

Ad.2) Ocena punktowa w ramach kryterium termin wykonania usługi. 

Termin wykonania usługi podany w ofertach punktowany będzie zgodnie z poniższą 

tabelą: 

L.p. Termin wykonania usługi Ilość punktów 

1. 45 dni 5 

2. 48 dni 4 

3. 51 dni 3 

4. 54 dni 2 

5. 57 dni 1 

6. 60 dni 0 
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UWAGA: 

Najkrótszy możliwy termin wykonania usługi zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie 

jest do 45 dni od daty podpisania umowy. 

Najdłuższy możliwy termin wykonania usługi zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie 

jest do 60 dni od daty podpisania umowy. 

Punkty w tym kryterium przyznawane będą w ten sposób, iż za każde trzy dni skracające 

termin wykonania usługi wykonawca otrzyma jeden punkt. Maksymalna ilość punktów, 

jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 5 punktów. 

Jeżeli Wykonawca w swojej ofercie nie poda terminu wykonania usługi lub zaoferuje inny 

termin, niż podany w tabeli, to zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium i 

przyjmie termin realizacji 60 dni od daty podpisania umowy 

 

6.2. Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą 

wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.3. Oferta, która uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów z dwóch kryteriów oceny ofert 

według wzoru: 

Łączna liczba otrzymanych punktów = liczba punktów przyznana w kryterium ,,cena” + 

liczba punktów przyznana w kryterium ,,termin  

wykonania usługi” 

 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 

liczbą punktów. 

 

6.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub 

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA. 

7.1. Formularz oferty – na załączniku nr 1. 

7.2. Formularz cenowy – na załączniku nr 2. 

7.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 3. 

7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy Prawo zamówień publicznych – na załączniku nr 4. 

7.5. 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 Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

7.6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

7.7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
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7.8. 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 – na załączniku nr 5. 

7.9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług - potwierdzający spełnienie warunku określonego w 

punkcie 4.1, 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. 

Wykonawca złoży jednocześnie oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – na załączniku nr 6. 

7.9.1. W przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych 

podmiotów, wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 

dysponował osobami w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne 

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

wykonania zamówienia wraz z informacjami określonymi w punkcie 4.6. 

7.10. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

wykonania zamówienia potwierdzający spełnienie warunku określonego w punkcie 4.2. 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – na załączniku nr 7. 

7.10.1. W przypadku polegania na potencjale technicznym innych podmiotów, wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował potencjałem 

technicznym w trakcie realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału 

technicznego na potrzeby wykonania zamówienia wraz z informacjami określonymi w 

punkcie 4.6. 

7.11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do 

załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii 

potwierdzonej notarialnie. Każdy z wykonawców powinien złożyć dokumenty wymienione 

w punktach od 7.4 do 7.8. Dokument wymieniony w punkcie 7.3 może być złożony przez 

ustanowionego pełnomocnika w imieniu wszystkich wykonawców. 

7.12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5 do 7.7 składa dokument lub 

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

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu. 

Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 1a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w 

podpunkcie 1b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

7.13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 

7.12, 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 
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odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (terminy wystawienia 

dokumentów odpowiednio jak w punkcie 7.12). 

7.15. Sprawdzenie warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 

 

8. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

8.1. Przedmiotem zamówienia jest kontrolowana wycinka drzew oraz przemieszczanie 

form rozwojowych pachnicy dębowej wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie z 

warunkami niniejszej specyfikacji.  

Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:  

77211400-6 – Usługi wycinania drzew 

77211300-5 – Usługi selekcji drzew 

90721700-4 – Usługi ochrony gatunków zagrożonych 

90711500-9 – Monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży 

budowlanej. 
Zamówieniem objętych jest 59 sztuk drzew będących elementem alei lipowej stanowiącej 

pomnik przyrody rosnącej w pasie drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Dobroszewice-

Lubrza. 

 

8.2. Zakres i warunki wykonania prac objętych zamówieniem: 

1) W części dotyczącej wycinki 58 sztuk drzew z frezowaniem pni: 

a) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać ich oznakowania zgodnie z projektem  

organizacji ruchu  zatwierdzonym pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego 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 prowadzenia prac. Zapewnienie znaków do oznakowania prac leży po 

stronie Wykonawcy. 

b) Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zgodę właściciela gruntów 

sąsiadujących z pasem drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku prowadzonej wycinki 

na obalenie na te grunty kłód wycinanych drzew. Wszelkie koszty związane z 

zadośćuczynieniem właścicielom pól za szkody powstałe podczas realizacji prac leżą 

po stronie Wykonawcy. 

c) Wycinkę należy przeprowadzić pod nadzorem ornitologicznym. Przed wycinką 

każdego z drzew należy dokonać oględzin drzewa pod kątem zasiedlenia przez ptaki. 

W przypadku stwierdzenia na drzewach objętych wycinką zasiedlonych gniazd ptasich 

wycinka musi zostać wstrzymana do czasu wyprowadzenia lęgów. Wynik oględzin 

drzew należy opracować w postaci sprawozdania zawierającego imię i nazwisko 

ornitologa wykonującego oględziny, datę przeprowadzenia oględzin oraz ich wynik z 

podaniem liczby stwierdzonych gniazd i gatunków ptaków je zasiedlających. 

d) W celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia pilarką form rozwojowych pachnicy 

dębowej znajdujących się w próchnowisku wewnątrz drzewa przed ścięciem każdego 

z drzew entomolog winien wskazać dogodną wysokość na jakiej należy wykonać 

cięcie.  

e) Wycinkę należy wykonać w sposób polegający na ścinaniu całych pni przy 

kontrolowanym obalaniu całych kłód na podłoże (np. przy użyciu ściągaczy linowych, 

żurawia HDS). 
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f) Po wykonaniu czynności związanych z przemieszczeniem form rozwojowych 

pachnicy dębowej określonych w pkt. 2) należy dokonać wycięcia całości pnia 

pozostałego po drzewie wraz z frezowaniem. 

g) Frezowania pni drzew należy wykonać poniżej 15 cm od poziomu gruntu. 

h) Należy dokonać uzupełnienia zagłębień po frezowaniu gruntem rodzimym wraz z 

zagęszczeniem. 

i) Po wykonaniu prac związanych z przemieszczeniem form rozwojowych pachnicy 

dębowej określonych w punkcie 2) należy uprzątnąć całość drewna z ułożeniem w 

jednym miejscu. 

j) Należy wykonać szacunek brakarski pozyskanego drewna określający  ilość i 

jakość drewna pozyskanego z drzew z uwzględnieniem ich klasyfikacji jakościowo-

wymiarowej. W opracowaniu należy określić ilość drewna wielkowymiarowego (W) 

oraz średniowymiarowego (S) łącznie z podziałem na poszczególne klasy jakościowe 

np. WA1,WD,S4 itp.  oraz dokonać jego podziału na drewno użytkowe i opałowe. 

Szacunek brakarski sporządza brakarz. Do szacunku brakarskiego należy dołączyć 

dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje. 

k) Drewno jest własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

l) Drewno należy przetransportować do bazy Oddziału Terenowego Głubczyce-  48-250 
Rzepcze 35. 

m) Za pozyskane drewno do czasu jego dostarczenia do miejsca składowania 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

n) Za straty materialne Zamawiającego wynikające  z kradzieży drewna przed jego 

dostarczeniem do miejsca składowania odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w tym 

przypadku Zamawiający zastrzega prawo do potracenia kwoty należnej za skradzione 

drewno z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

o) Należy uprzątnąć teren prowadzonych robót oraz zlikwidować wykonane 

oznakowanie. 

p) Wszystkie prace związane z wycinką drzew należy wykonywać pod bezpośrednim 

nadzorem entomologa. 

q) Prace należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej 10˚C. 

r) Prace należy prowadzić bez szkody dla pozostałych drzew tworzących aleję. Za 

wszelkie uszkodzenia pozostałych drzew całkowita odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

s) Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki (drzewa zostały widocznie oznaczone 

kolorem pomarańczowym numerem zgodnym z inwentaryzacją
* 

umieszczonym na 

pniu od strony pól): 

 

L.p. 

Oznaczenie 

działki na 

której rośnie 

drzewo 

Gatunek drzewa 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego na 

wys.130 cm 

Oznaczenie 

drzewa zgodnie 

z 

inwentaryzacja 

dendrologiczną
* 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna  270 cm 17 

2. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa szerokolistna 343 cm 18 

3. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 150 cm 19 

4. nr 713/1 lipa drobnolistna 318 cm 26 
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 obręb Lubrza 

5. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 268 cm 28 

6. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 236 cm 29 

7. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 241 cm 42 

8. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 345 cm 49 

9. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 278 cm 61 

10. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 265 cm 77 

11. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 222 cm 86 

12. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 251 cm 87 

13. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 449 cm 97 

14. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 313 cm 98 

15. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 275 cm 102 

16. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 262 cm 106 

17. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 307 cm 118 

18. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 349 cm 123 

19. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 306 cm 170 

20. 
nr 9  

obręb Prężynka 
lipa drobnolistna 15 cm 185 

21. 
nr 9  

obręb Prężynka 
lipa drobnolistna 206 cm 187 

22. 
nr 9  

obręb Prężynka 
lipa drobnolistna 206 cm 188 

23. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 89 cm 194 

24. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 45 cm 202 

25. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 18 cm 205 

26. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 167 cm 208 

27. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 251 cm 210 

28. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 25 cm 214 

29. nr 713/1  lipa drobnolistna 20 cm 217 
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obręb Lubrza 

30. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 17 cm 218 

31. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 235 cm 219 

32. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 282 cm 222 

33. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 244 cm 225 

34. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 253 cm 231 

35. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 235 cm 235 

36. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 229 cm 237 

37. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 257 cm 239 

38. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 326 cm 242 

39. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 235 cm 243 

40. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 246 cm 247 

41. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 227 cm 249 

42. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 22 cm 251 

43. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 245 cm 258 

44. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 261 cm 263 

45. 
nr 713/1 

 obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 21 cm 264 

46. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 21 cm 267 

47. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 282 cm 268 

48. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 228 cm 275 

49. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 247 cm 277 

50. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 208 cm 278 

51. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 18 cm 279 

52. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 16 cm 292 

53. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 191 cm 295 

54. nr 713/1  lipa drobnolistna 233 cm 303 
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obręb Lubrza 

55. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 202 cm 304 

56. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 205 cm 305 

57. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa szerokolistna 251 cm 307 

58. 
nr 713/1  

obręb Lubrza 
lipa drobnolistna 19 cm 308 

 
*
inwentaryzacja zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

 

2) W części dotyczącej uprzątnięcia 1 sztuki wiatrowału: 

a) Przed przystąpieniem do prac należy dokonać ich oznakowania zgodnie z projektem  

organizacji ruchu  zatwierdzonym pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego 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 prowadzenia prac. Zapewnienie znaków do oznakowania prac leży po 

stronie Wykonawcy. 

b) Po wykonaniu czynności związanych z przemieszczeniem form rozwojowych 

pachnicy dębowej określonych w pkt. 2 należy dokonać wycięcia całości pnia 

pozostałego po drzewie wraz z frezowaniem. 

c) Frezowania pnia drzewa należy wykonać poniżej 15 cm od poziomu gruntu. 

d) Należy dokonać uzupełnienia zagłębienia po frezowaniu gruntem rodzimym wraz z 

zagęszczeniem. 

e) Po wykonaniu prac związanych z przemieszczeniem form rozwojowych pachnicy 

dębowej określonych w punkcie 2 należy uprzątnąć całość drewna z ułożeniem w 

jednym miejscu. 

f) Należy wykonać szacunek brakarski pozyskanego drewna określający  ilość i 

jakość drewna pozyskanego z drzew z uwzględnieniem ich klasyfikacji jakościowo-

wymiarowej. W opracowaniu należy określić ilość drewna wielkowymiarowego (W) 

oraz średniowymiarowego (S) łącznie z podziałem na poszczególne klasy jakościowe 

np. WA1,WD,S4 itp.  oraz dokonać jego podziału na drewno użytkowe i opałowe. 

Szacunek brakarski sporządza brakarz. Do szacunku brakarskiego należy dołączyć 

dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje. 

g) Drewno jest własnością Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

h) Drewno należy przetransportować do bazy Oddziału Terenowego Głubczyce-  48-250 
Rzepcze 35. 

i) Za pozyskane drewno do czasu jego dostarczenia do miejsca składowania 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

j) Za straty materialne Zamawiającego wynikające  z kradzieży drewna przed jego 

dostarczeniem do miejsca składowania odpowiedzialność ponosi Wykonawca- w tym 

przypadku Zamawiający zastrzega prawo do potracenia kwoty należnej za skradzione 

drewno z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

k) Należy uprzątnąć teren prowadzonych robót oraz zlikwidować wykonane 

oznakowanie. 

l) Wszystkie prace należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem entomologa. 

m) Prace należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej 10˚C. 
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n) Prace należy prowadzić bez szkody dla pozostałych drzew tworzących aleję. Za 

wszelkie uszkodzenia pozostałych drzew całkowita odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

o) Wiatrował którego dotyczy wykonanie prac objętych usługą został widocznie 

oznaczony kolorem pomarańczowym numerem zgodnym z inwentaryzacją
* 

umieszczonym na pniu: 

 

L.p. 

Oznaczenie 

działki na 

której rośnie 

drzewo 

Gatunek drzewa 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego na 

wys.130 cm 

Oznaczenie 

drzewa zgodnie 

z 

inwentaryzacja 

dendrologiczną
* 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
nr 9  

obręb Prężynka 
lipa drobnolistna 338 cm 1 

 
*
inwentaryzacja zostanie przekazana Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

 

3) W części dotyczącej przemieszczenia form rozwojowych pachnicy dębowej 

Osmoderma sp. z 59 sztuk drzew 

a) Niezwłocznie po ścięciu i obaleniu każdego z drzew  ujętych w pkt. 1 litera s) należy 

przystąpić do oceny, czy jest ono aktualnie zasiedlone przez pachnice dębową. Ocenie 

należy poddać również kłodę i pniak 1 sztuki wiatrowału o którym mowa w pkt 2 

litera o) . Ocena taka polega na dokładnym przeglądzie całej zawartości wszystkich 

próchnowisk w całym drzewie- zarówno w kłodzie jak i pniaku  pod kątem 

występowania w niej form rozwojowych pachnicy dębowej.  

b) W przypadku stwierdzenia występowania w drzewie form rozwojowych pachnicy 

dębowej wszystkie odnalezione w niej formy rozwojowe pachnicy dębowej należy 

zebrać do szczelnego pojemnika wypełnionego próchnem drzewnym pobranym z 

drzewa, w którym zostały odnalezione. W celu odnalezienia wszystkich form 

rozwojowych pachnicy dębowej należy przesiać mursz pobrany z dziupli. Do 

przesiewania należy wykorzystać sito entomologiczne o rozmiarze oczek ok 4 mm. 

Mursz do przesiewania należy pobierać do pojemnika i przesiewać na rozłożony jasny 

materiał lub do innego pojemnika. 

c) Odnalezione formy rozwojowe pachnicy dębowej należy odkładać do odpowiednio 

dużych pojemników. Pozyskane larwy należy umieścić w pojemniku zabezpieczonym 

od góry łatwo przepuszczającym powietrze tak aby zapewnić dostęp powietrza, ale też 

stałej wilgotności substratu. Każdej larwie należy zapewnić co najmniej 2 litry 

próchnowiska o zróżnicowanym stopniu rozkładu (2/3 substrat sypki rozdrobniony 

plus 1/3 drewno w fazie rozkładu pobrane ze ściany dziupli). Substrat powinien być 

lekko wilgotny. Próchno musi pochodzić z tego samego drzewa co larwy. Larwy z 

każdego drzewa należy umieścić w oddzielnych pojemnikach. Każdy pojemnik musi 

być czytelnie oznakowany numerem porządkowym drzewa z którego pobrano do 

niego larwy.  

d) Wszystkie odnalezione formy rozwojowe pachnicy muszą  być zewidencjonowane co 

do liczby. 

e) Wszystkie odnalezione formy rozwojowe pachnicy należy bezzwłocznie przenieść do 

drzew będących elementem niniejszej alei, które nie podlegają wycince i 

zlokalizowane są po zachodniej stronie alei, w miejsca w których znajdują się 

dogodne siedliska tego gatunku- rozległe próchnowiska. 
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f) Prace należy prowadzić w temperaturze powietrza powyżej 10˚C. 

g) Wykonanie sprawozdania. Po zakończeniu prac objętych usługą należy wykonać 

sprawozdanie. Sprawozdanie należy wykonać w wersji papierowej w dwóch 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Sprawozdanie musi zawierać: 

a. Imię i nazwisko entomologa nadzorującego prace wymienione w pkt. 1  i 2 oraz  

wykonującego prace wymienione w pkt. 3; 

b. Datę prowadzenia wszystkich prac; 

c. Liczbę poszczególnych form rozwojowych pachnicy dębowej odnalezionych w 

każdym z drzew wymienionych w pkt. 1 oraz 2;  

d. Liczbę i rodzaj przeniesionych form rozwojowych pachnicy dębowej wraz z 

numerem drzewa (zgodnie z inwentaryzacją dendrologiczną) do którego  zostały 

one przeniesione; 

e. Potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji  

h) W/w prace muszą być wykonywane osobiście przez entomologa. 

 

8.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa 

zobowiązany będzie do: 

1) dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego doświadczenie osoby o 

której mowa w punkcie 4.1.a) SIWZ w postaci referencji wystawionych przez 

zlecającego w przenoszeniu chronionych gatunków owadów z miejsc regularnego 

przebywania w inne miejsca obejmujące wykonanie min. dwóch  tego typu zadań 

lub w postaci dorobku naukowego obejmującego co najmniej trzech publikacji na 

temat chrząszczy. 
2) przekazania kserokopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 

W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w 

wyniku przedmiotowego postępowania nie przedłoży Zamawiającemu wyżej 

wymienionych dokumentów -  umowa nie będzie podpisana. 

 

8.4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, którego dotyczy zamówienie 

oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

 

8.5. Za wszelkie naruszenie przepisów prawnych w trakcie wykonywania usług wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych prac i ewentualne uszkodzenia 

napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych. Odpowiada również za 

ewentualne szkody w majątku własności prywatnej i publicznej. 

 

8.6. Jednostką obmiarową jest 1 sztuka drzewa objętego usługą. 

 

8.7. Zamówienia uzupełniające. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego. 

 

9. PODWYKONAWSTWO. 

9.1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 
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10. TERMIN WYKONANIA UMOWY. 

Wymagany termin obowiązywania umowy: do 60 dni od daty podpisania umowy (z 

zastrzeżeniem uwzględnienia terminu wykonania usługi zadeklarowanego przez 

Wykonawcę w ofercie). 

 

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY. 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu 

zamówienia na załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę w oparciu o formularz cenowy 

sporządzony na załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

11.3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy za ilości rzeczywiście wykonanych 

usług potwierdzonych i potwierdzonych przez przedstawiciela zamawiającego według cen 

jednostkowych określonych w formularzu cenowym. 

11.4. Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. 

11.5. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do formularza cenowego. 

11.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w 

tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu usług, o których mowa w niniejszej 

specyfikacji. 

11.7. Cena jednostkowa określona w formularzu cenowym zostanie ustalona na okres 

obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

11.8. Wszystkie ceny, w tym jednostkowe powinny być podawane z dokładnością dwóch 

miejsc po przecinku. 

11.9. Cena oferty winna być wyrażona w nowych złotych polskich (PLN). 

11.10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany wysokości 

  podatku VAT. 

 

12. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z 

REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia dokonywane będą w nowych 

złotych polskich. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

14. WADIUM. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 

16.1. Ofertę należy składać w kancelarii (parter – pokój nr 10) Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w terminie do dnia 22.06.2015 r. do godz. 10:00. 

16.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 

 

17. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 

17.1. Jawne otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.06.2015 r. o godz. 10:15 w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 w pokoju nr 211 (II piętro). 
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17.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

17.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. 

17.4. Informacje, o których mowa w punkcie 17.2 i 17.3, zamawiający przekaże niezwłocznie 

wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

18. INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT. 

18.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału 

w postępowaniu oraz badania i oceny ofert. 

18.2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem 

punktu 18.3 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.3. 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 ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

19. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

19.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienia udzielone będą niezwłocznie na piśmie na 

wniosek wykonawcy, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

19.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynie po upływie terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 19.1, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

19.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w punkcie 19.1. 

19.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym 

przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a 

także zamieszczona zostanie na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 

19.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę 

specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści ją na stronie 

internetowej. 

19.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas 

na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert 

i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej i zamieści w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 
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19.7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

20. NAZWISKA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 

WYKONAWCAMI. 

W sprawach przedmiotu zamówienia: Anna Szkołut – Wydział Utrzymania Dróg, tel. 77 

459 18 18 w godz. 07:00–15:00. 

W sprawach procedury przetargowej: Paweł Kłonowski, Sylwia Popczyk – Wydział 

Zamówień Publicznych, tel. 77 459 18 27 (26) w godz. 07:00–15:00. 

 

21. ODRZUCENIE OFERT. 

21.1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

22. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

22.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione 

w przypadkach, gdy: 

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający 

może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

22.2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: 

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert, 

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert. 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY. 
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23.1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą. 

23.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 

zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

23.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacje, o których mowa 

w punkcie 23.2 a) zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 

dostępnym w siedzibie zamawiającego. 

23.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 

183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

23.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminów, o których mowa w pkt. 23.4, jeżeli: 

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego wykonawcy. 

23.6. 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 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

23.7. W terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty, wybrany wykonawca 

zobowiązany będzie do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik do niniejszej 

specyfikacji. 

23.8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający 

zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

24.1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 

przysługują 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 przepisów ustawy. 

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej. 
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24.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

24.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne 

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu. 

24.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych 

w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (faksem lub drogą elektroniczną). 

24.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – 

jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

24.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

24.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 24.9 i 24.10 wnosi się 

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

24.12. Kopię odwołania zamawiający prześle niezwłocznie innym wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zamieści ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 

zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia 

do postępowania odwoławczego. 

24.13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 

dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 

w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje na zasadach 

określonych w art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

24.14. Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym wyznaczany przez Prezesa 

Izby. 

24.15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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25. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ: 

nr 1 – formularz oferty, 

nr 2 – formularz cenowy, 

nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  

        ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  

        Prawo zamówień publicznych, 

nr 5 – lista podmiotów należących do grupy kapitałowej, 

nr 6 – wykaz osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

nr 7 – wykaz potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia, 

  nr 8 – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego, 

nr 9 – projekt umowy. 

 


