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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.:  +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 523705716
Kod NUTS: PL61
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.:  +48 523705717
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl 
Faks:  +48 523705716
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
mailto:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
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Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

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

II.1.1) Nazwa:
WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄPRZY DROGACH
WOJEWÓDZKICHADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKUZ PODZIAŁEM NA 2
CZĘŚCI
Numer referencyjny: ZDW.RDW.6.12.361.08.2019

II.1.2) Główny kod CPV
77211400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1.Nazwa zamówienia: WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH
WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH
PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.
2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług:
a) wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i ewentualnie gałęzi poza pas drogowy,
b) karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 15 cm poniżej istniejącego
poziomu pobocza wraz z dostarczeniem i wbudowaniem materiału w miejscach usuniętych pni,
c) oczyszczenie terenu po wycięciu drzew i frezowaniu pni,
d) rozdrobnienie gałęzi pozostałych po wycince,
e) wykonanie usługi związanej z pielęgnacja drzew,
f) oczyszczenie terenu po pielęgnacji drzew,
g) oznakowanie terenu robót,
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
3.1. Zestawienie drzew do wycinki na 2019 rok –CZĘŚĆ NR 1, określa ZAŁĄCZNIK NR 4.1.
3.2. Zestawienie drzew do wycinki na 2019 rok –CZĘŚĆ NR 2, określa ZAŁĄCZNIK NR 4.2.
4.Zamawiający skorzysta z art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI, CZĘŚĆ NR
1 - POŁUDNIE
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500
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77341000
77211000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DROGI WOJEWÓDZKIE ADMINISTROWANE PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO - nr 244, 248, 256, 550, 551

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są:
„WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI”
2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług:
a) wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i ewentualnie gałęzi za zgodą Zamawiającego poza pas drogowy,
b) karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 15 cm poniżej istniejącego
poziomu pobocza wraz z dostarczeniem i wbudowaniem materiału oraz właściwym zagęszczeniem gruntu w
miejscach usuniętych pni,
c) oczyszczenie terenu po wycięciu drzew i frezowaniu pni,
d) rozdrobnienie gałęzi pozostałych po wycince,
e) wykonanie usługi związanej z pielęgnacja drzew w celu uzyskania wymaganej skrajni pionowej i poziomej:
usunięcie z korony drzew suchych i połamanych gałęzi, usunięcie pędów odroślowych na pniu i konarach,
f) oczyszczenie terenu po pielęgnacji drzew,
g) oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas wycinania przekaże zamawiający),
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
3.1. Zestawienie drzew do wycinki na 2019 rok – CZĘŚĆ NR 1, określa ZAŁĄCZNIK NR 4.1.
3.2. Zestawienie drzew do wycinki na 2019 rok – CZĘŚĆ NR 2, określa ZAŁĄCZNIK NR 4.2.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niż
wymienione w przedmiarze oraz zmianę ilości poszczególnych pozycji kosztorysowych. Wykaz z załącznika
nr 4.1. i 4.2. zawiera drzewa, na które RDW Żołędowo wystąpiło o decyzje administracyjne. W CHWILI
OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE UZYSKAŁ ZGODĘ NA
WYCINKĘ 130 DRZEW. LICZBA TA MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA SPŁYWAJĄCE W DALSZYM
CIĄGU DECYZJE ADMINISTRACYJNE.
4. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu
drzew do wycinki, zestawieniu drzew do pielęgnacji, zestawieniu karpin
do usunięcia oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, związanych z wycinką
i pielęgnacją drzew: D - 00.00.00 Wymagania ogólne, D - 01.02.01 Wycinka drzew,
D - 09.01.02 Pielęgnacja drzew oraz kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik
do umowy.
5. Zamawiający zaleca Wykonawcą składającym ofertę dokonanie oględzin w terenie drzewostanu
przewidzianego do wycinki i frezowania oraz pielęgnacji i usuwania karpin, ponieważ w trakcie przeprowadzania
procedury ilość uzyskanych decyzji administracyjnych na wycinkę może ulec zmianie.
6. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki. Cena jednostkowa
za 1 m3 drzewa wynosi 67,00 zł netto (72,36 zł brutto). Całkowity koszt pozyskanego drewna ustalony zastanie
na po odbiorze końcowym prac i uwzględniać będzie rzeczywistą ilość wyciętych drzew. Wyceny rzeczywistej
wielkości i wartości pozyskanego drewna dokonał biegły rzeczoznawca na zlecenie i koszt Zamawiającego.
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7. KWOTA UMOWY RÓWNA BĘDZIE ŚRODKOM, JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA
REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA, KTÓRE ODCZYTANE ZOSTANĄ PODCZAS OTWARCIA OFERT.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy
zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji może zwiększyć maksymalnie
o 20% przedmiot zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gotowości do podjęcia prac (Pg) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia(Pt) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy
zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji może zwiększyć maksymalnie
o 20% przedmiot zamówienia.
8.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z aktualnymi oraz planowanymi zmianami
granic administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
- przewiduje się zwiększenie o 20% zamówienia podstawowego.
8.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w
ramach prawa opcji.
8.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie zadeklarowanym przez
wykonawcę (najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku).
8.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie
nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
8.5. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od realnego
zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz
Zamawiającego usług, objętych przedmiotem niniejszej umowy.
8.6. W przypadku uruchomienia Zamawiający deklaruje skorzystanie z prawa opcji w min. 1% dodatkowego
założonego zakresu. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w
przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dalsza część informacji z punktu II.2.4) ogłoszenia dostępna w SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI, CZĘŚĆ NR
2 - PÓŁNOC
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500
77211000
77341000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
DROGI WOJEWÓDZKIE ADMINISTROWANE PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO NR 207, 214, 240, 272, 377,391 i
402.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są:
„WYCINKA DRZEW ORAZ USŁUGI ZWIĄZANE Z ICH PIELĘGNACJĄ PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2019 ROKU Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI”
2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług:
a) wycinkę drzew wraz z wywozem dłużycy i ewentualnie gałęzi za zgodą Zamawiającego poza pas drogowy,
b) karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 15 cm poniżej istniejącego
poziomu pobocza wraz z dostarczeniem i wbudowaniem materiału oraz właściwym zagęszczeniem gruntu w
miejscach usuniętych pni,
c) oczyszczenie terenu po wycięciu drzew i frezowaniu pni,
d) rozdrobnienie gałęzi pozostałych po wycince,
e) wykonanie usługi związanej z pielęgnacja drzew w celu uzyskania wymaganej skrajni pionowej i poziomej:
usunięcie z korony drzew suchych i połamanych gałęzi, usunięcie pędów odroślowych na pniu i konarach,
f) oczyszczenie terenu po pielęgnacji drzew,
g) oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt tymczasowej
organizacji ruchu na czas wycinania przekaże zamawiający),
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
3.1. Zestawienie drzew do wycinki na 2019 rok – CZĘŚĆ NR 1, określa ZAŁĄCZNIK NR 4.1.
3.2. Zestawienie drzew do wycinki na 2019 rok – CZĘŚĆ NR 2, określa ZAŁĄCZNIK NR 4.2.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi przez zamianę drzew na inne, niż
wymienione w przedmiarze oraz zmianę ilości poszczególnych pozycji kosztorysowych. Wykaz z załącznika
nr 4.1. i 4.2. zawiera drzewa, na które RDW Żołędowo wystąpiło o decyzje administracyjne. W CHWILI
OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W ŻOŁĘDOWIE UZYSKAŁ ZGODĘ NA
WYCINKĘ 130 DRZEW. LICZBA TA MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA SPŁYWAJĄCE W DALSZYM
CIĄGU DECYZJE ADMINISTRACYJNE.
4. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w opisie przedmiotu zamówienia, zestawieniu
drzew do wycinki, zestawieniu drzew do pielęgnacji, zestawieniu karpin
do usunięcia oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych, związanych z wycinką
i pielęgnacją drzew: D - 00.00.00 Wymagania ogólne, D - 01.02.01 Wycinka drzew,
D - 09.01.02 Pielęgnacja drzew oraz kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik
do umowy.
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5. Zamawiający zaleca Wykonawcą składającym ofertę dokonanie oględzin w terenie drzewostanu
przewidzianego do wycinki i frezowania oraz pielęgnacji i usuwania karpin, ponieważ w trakcie przeprowadzania
procedury ilość uzyskanych decyzji administracyjnych na wycinkę może ulec zmianie.
6. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki. Cena jednostkowa
za 1 m3 drzewa wynosi 67,00 zł netto (72,36 zł brutto). Całkowity koszt pozyskanego drewna ustalony zastanie
na po odbiorze końcowym prac i uwzględniać będzie rzeczywistą ilość wyciętych drzew. Wyceny rzeczywistej
wielkości i wartości pozyskanego drewna dokonał biegły rzeczoznawca na zlecenie i koszt Zamawiającego.
7. KWOTA UMOWY RÓWNA BĘDZIE ŚRODKOM, JAKIE ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA
REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA, KTÓRE ODCZYTANE ZOSTANĄ PODCZAS OTWARCIA OFERT.
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy
zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji może zwiększyć maksymalnie
o 20% przedmiot zamówienia.
8.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z aktualnymi oraz planowanymi zmianami
granic administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
- przewiduje się zwiększenie o 20% zamówienia podstawowego.
8.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w
ramach prawa opcji.
8.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie zadeklarowanym przez
wykonawcę (najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku).
8.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie
nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
8.5. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od realne

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gotowości do podjęcia prac (Pg) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia (Pt) / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
8. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy
zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji może zwiększyć maksymalnie
o 20% przedmiot zamówienia.
8.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z aktualnymi oraz planowanymi zmianami
granic administracyjnych Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
- przewiduje się zwiększenie o 20% zamówienia podstawowego.
8.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w
ramach prawa opcji.



7 / 12

8.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie zadeklarowanym przez
wykonawcę (najpóźniej do 15 grudnia 2019 roku).
8.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie
nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.
8.5. Kwota rzeczywistego wynagrodzenia końcowego wykonawcy uzależniona będzie od realnego
zapotrzebowania na usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy i realnego zakresu zrealizowanych na rzecz
Zamawiającego usług, objętych przedmiotem niniejszej umowy.
8.6. W przypadku uruchomienia Zamawiający deklaruje skorzystanie z prawa opcji w min. 1% dodatkowego
założonego zakresu. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w
przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Dalsza część informacji z punktu II.2.4) ogłoszenia dostępna w SIWZ.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca
w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia
oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą 20 000,00 zł na
każdą z części zamówienia z osobna.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.3.1.W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem
i środkami transportu wymienionymi poniżej:
a) piły mechaniczne lub sprzęt równoważny – po 3 szt. na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2,czyli odrębnie 3 piły na
CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 3 inne piły na CZĘŚĆ NR 2,
b) podnośnik koszowy lub sprzęt równoważny – po 1 szt. na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2,czyli odrębnie 1
podnośnik koszowy na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 1 inny podnośnik koszowy na CZĘŚĆ NR 2,
c) ładowarka lub sprzęt równoważny – po 1 szt. na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2,
czyli odrębnie 1 ładowarka na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 1 na ładowarka na CZĘŚĆ NR 2,
d) frezarka do frezowania pni lub sprzęt równoważny – po 1 szt. na CZĘŚĆ NR 1
i CZĘŚĆ NR 2,czyli odrębnie 1 frezarka na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 1 inna frezarka na CZĘŚĆ NR 2,
e) ciągnik o mocy min. 75 KM z napędem na 4 koła lub sprzęt równoważny – po 1 szt. na CZĘŚĆ NR 1 i
CZĘŚĆ NR 2,czyli odrębnie 1 ciągnik na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 1 inny ciągnik na CZĘŚĆ NR 2,
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f) ciągnik z przyczepą lub sprzęt równoważny – po 1 szt.na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2,czyli odrębnie 1 ciągnik
z przyczepą na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 1 inny ciągnik z przyczepą na CZĘŚĆ NR 2,
g) samochód samowyładowczy o ładowności min. 4 Mg lub sprzęt równoważny – po 1 szt. na CZĘŚĆ NR 1 i
CZĘŚĆ NR 2,czyli odrębnie 1 samochód na CZĘŚĆ NR 1
i odrębnie 1 inny samochód na CZĘŚĆ NR 2,
h) mechaniczna rozdrabniarka do gałęzi lub sprzęt równoważny – po 1 szt. na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2,czyli
odrębnie 1 mechaniczna rozdrabniarka na CZĘŚĆ NR 1
i odrębnie 1 inna mechaniczna rozdrabniarka na CZĘŚĆ NR 2,
8 / 11
1.3.2.Doświadczenie zawodowe wykonawcy:
Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego
zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać,
że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 usługę polegającą na wycince
drzew, przy czym wartość brutto usługi powinna wynosić co najmniej 40 000,00 zł brutto (osobno na CZĘŚĆ NR
1 i CZĘŚĆ NR 2).
1.3.3. Kwalifikacje zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
- po 3 osoby na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2 - posiadające uprawnienia do obsługi pił mechanicznych,czyli
odrębnie 3 pilarzy na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 3 innych pilarzy na CZĘŚĆ NR 2,
- po 2 osoby na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2 - posiadające uprawnienia do kierowania samochodem
ciężarowym powyżej 3,5 T lub ciągnikiem z zestawem przyczep na każdą część zamówienia, czyli odrębnie 2
kierowców na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 2 innych kierowców na CZĘŚĆ NR 2,
- po 2 osoby na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2 - do kierowania ruchem posiadające aktualne uprawnienia
do zatrzymywania i kierowania ruchem wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub
równoważne,czyli odrębnie 2 osoby na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 2 inne osoby na CZĘŚĆ NR 2,
- po 1 osobie na CZĘŚĆ NR 1 i CZĘŚĆ NR 2 - posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na
wysokościach,czyli odrębnie 1 osoba na CZĘŚĆ NR 1 i odrębnie 1 inna osoba na CZĘŚĆ NR 2.
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę ubiegającego się o wykonanie dwóch części zamówienia
jednocześnie wymaga się, by potencjał techniczny i kadrowy przedstawiony przez Wykonawcę został
zabezpieczony na każdą część z osobna (NIE MOŻE SIĘ POWTARZAĆ!!!), ponieważ Zamawiający wymaga
realizacji zamówienia na część nr 1 i 2 w tym samym czasie.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.1 - 1.3. mogą być spełnione łącznie przez składających
wspólną ofertę.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie
ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Osobami upoważnionymi są członkowie komisji przetargowej i wszystkie
zainteresowane osoby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w ty,
wszelkie wnioski, zawiadomienia, oraz informacje przekazywane ą w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”_ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw bydgoszcz
i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw
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1.2 Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywała informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SIWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert
zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”
1.3 Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.
1.4 Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienie i
przechowywanie dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1320, dalej: „Rozporządzenie w sprawie
środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę Platformie
Zakupowej, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internetowej o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 104 Linux, lub ich nowsze
wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.
1.5 Zalecany format przesyłania danych, tj. plików o wielkości do 75MB – zalecany format: pdf.
1.6 Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokument w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż pdf, wtedy zaleca się użycie formatu XAdES
1.7 Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za
wiążący.
1.8 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczą w szczególności
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użycie Platformy Zakupowej znajdują się w
zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stornie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/
strona/45-instrukcje
2. Osoby upoważnione do kontaktowania się z wykonawcami
a) w sprawach przedmiotu zamówienia:
Leszek Huppert – Starszy Mistrz - Drogomistrz, 52 381-37-01 wew. 27, l.huppert@zdw  bydgoszcz.pl,
kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 00 – 15 00,
b) w sprawach procedury przetargowej:
Izabela Szukiel – Specjalista, 52 381-37-01 wew. 33, i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl ,
kontakt codziennie w godz. pracy RDW - tj. 7 30 – 14 30.
3. Złożenie oferty w postępowaniu:
3.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt, *.pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób
złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej.
Ofertę należy złożyć w oryginale.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:l.huppert@zdw
mailto:i.szukiel@zdw-bydgoszcz.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie można
wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 6. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi
się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. Odwołanie wobec
czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia. 9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI Ustawy Pzp. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
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Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

