
Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.: Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3 letnim okresem pielęgnacji
w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny
2056852900000, ul. ul. Ofiar Oświęcimskich 36 , 50059 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 71 77 10 905, , e-mail magdalena.swiatek@wi.wroc.pl, , faks 71 77 10 904.
Adres strony internetowej (URL): www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

Tak
www.wi.wroc.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

Tak
www.wi.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław, sekretariat (pokój
nr 3, V piętro)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nasadzeń zieleni wraz z 3
letnim okresem pielęgnacji w ramach kompensacji zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul.
Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I
Numer referencyjny: ZP/17/PN/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
maksymalnej liczby części 3

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Część nr 1, Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 1 Zadanie 1:
dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury przy ul. Konduktorskiej we
Wrocławiu w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul.
Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” Przedmiot zamówienia
obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, wykonanie
nasadzeń i elementów małej architektury oraz prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim
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okresie. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana na podstawie „Koncepcji
Zagospodarowania Terenu wzdłuż ul. Konduktorskiej we Wrocławiu” z uwzględnieniem projektu i
wykonanych robót w ramach zadania „Rozbudowa ul. Konduktorskiej wraz z budową ciągu
pieszorowerowego” oraz w zakresie linii rozgraniczających tego projektu a także z uwzględnieniem
zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie roboty powinny być prowadzone przy zapewnieniu
nadzoru ogrodniczego. 2. Część nr 2, Zadanie nr 2: Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2
Zadanie 2: dokumentacja projektowa, nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul.
Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na
zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap
I” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych
uzgodnień, wykonanie nasadzeń oraz prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim okresie.
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z programem funkcjonalnoużytkowym
będącym elementem OPZ. Wszelkie roboty powinny być prowadzone przy zapewnieniu nadzoru
ogrodniczego. 3. Część nr 3, Zadanie nr 3: Przedmiotem zamówienia w zakresie Części 3 Zadanie 3:
nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni
na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu –
etap I” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni zgodnie z projektem
„Zagospodarowania zielenią niską i wysoką wzdłuż ul. Bardzkiej, na odcinku od ul. Hubskiej do ul.
Swieradowskiej we Wrocławiu” – etap 2 i 3 (z wyłączeniem drzew oznaczonych w etapie 3 jako
„wymagające uzyskania odstępstwa”) oraz prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim
okresie. Wszelkie roboty powinny być prowadzone przy zapewnieniu nadzoru ogrodniczego

II.5) Główny kod CPV: 77211600-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77222000-1
71220000-6
77211500-7
77312100-1
39150000-8
77310000-6
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2020-11-03

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 1. Dla części 1 i 2: Przedmiot
zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania Umowy w następujących terminach: - w terminie
do 06.10.2017 r. Wykonawca opracuje i uzgodni pozytywnie projekt wykonawczy nasadzeń ze
ZDIUM, ZZM i Plastykiem Miejskim oraz uzyska akceptację Zamawiającego dla tego projektu; - w
terminie do 03.11.2017 r. Wykonawca wykona wszystkie roboty objęte wykonanym przez siebie i
uzgodnionym projektem wykonawczym wraz z operatem kolaudacyjnym oraz wszelkie inne
obowiązki zgodnie z wzorem umowy (Część II SIWZ) i OPZ (Część III SIWZ), z wyłączeniem
czynności pielęgnacyjnych oraz przewidzianych w okresie rękojmi i gwarancji; - w terminie 3 lat od
daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 wzoru
umowy, Wykonawca będzie prowadził stałą pielęgnację zieleni zgodnie z wzorem umowy oraz OPZ.
2. Dla części 3: Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia podpisania Umowy w następujących
terminach: - w terminie do 03.11.2017 r. Wykonawca wykona wszystkie roboty objęte projektem
wykonawczym wraz z operatem kolaudacyjnym oraz wszelkie inne obowiązki nałożone Umową, z
wyłączeniem czynności pielęgnacyjnych oraz przewidzianych w okresie rękojmi i gwarancji; - w
terminie 3 lat od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5
ust. 3 wzoru umowy Wykonawca będzie prowadził stałą pielęgnację zieleni zgodnie z Umową oraz
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OPZ. Dla części 3 termin zakończenia nasadzeń (zakończonych podpisaniem protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy) stanowi kryterium oceny ofert.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca powinien dysponować zdolnością techniczną i zawodową;
aby Zamawiający uznał Wykonawcę za spełniającego warunek dysponowania zdolnością
techniczną i zawodową, Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany
będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy): Dla Części 1: 1.1 w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie Wykonawca zrealizował, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu nasadzeń
drzew lub krzewów w liczbie co najmniej 100 szt. w terenie miejskim wraz z pielęgnacją tych
nasadzeń przez okres co najmniej 12 miesięcy; Dla Części 2: 1.2 w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie Wykonawca zrealizował, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu nasadzeń
drzew w liczbie co najmniej 50 szt. w terenie miejskim wraz z pielęgnacją tych nasadzeń przez
okres co najmniej 12 miesięcy; Dla Części 3: 1.3. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca
zrealizował, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu nasadzeń drzew lub krzewów w
liczbie co najmniej 100 szt. w terenie miejskim wraz z pielęgnacją tych nasadzeń przez okres co
najmniej 12 miesięcy; W przypadku ubiegania się o więcej niż jedną część wskazanych powyżej
ilości nie należy sumować, tzn. np. Wykonawca, który zrealizował jedną usługę nasadzenia i
pielęgnacji drzew w liczbie 100, może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia. W przypadku
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wskazania przez Wykonawcę usługi wykonywanej a nie zakończonej (w toku) Zamawiający
wymaga aby 12 miesięczny okres pielęgnacji w terenie miejskim: drzew lub krzewów (w liczbach
wskazanych powyżej) upłynął przed terminem składania ofert oraz 2. wskazać do uczestniczenia w
wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Dla części 1: 2.1. - projektant zieleni – (1
osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej) osoba posiadająca wykształcenie
wyższe po ukończeniu studiów na kierunku architektura krajobrazu oraz posiadające doświadczenie
polegające na wykonaniu jako architekt krajobrazu co najmniej dwóch projektów, każdy
obejmujący zaprojektowanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na powierzchni minimum 0,5 ha w
terenie miejskim, oraz 2.2. - projektant branży drogowej – (1 osoba o minimalnych poziomach
zdolności określonych poniżej) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, oraz 2.3. - ogrodnik – (1
osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej) osoba posiadająca co najmniej
średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśnicze, oraz minimum 2 lata doświadczenia w pracy przy
nasadzaniu zieleni wysokiej i niskiej, w tym na co najmniej 1 zadaniu obejmującym nasadzenie w
terenie miejskim: drzew lub krzewów w liczbie co najmniej 100 szt. (okres doświadczenia
Wykonawca wskaże w miesiącach), oraz Dla części 2: 2.4. - projektant zieleni – (1 osoba o
minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej) osoba posiadająca wykształcenie wyższe
po ukończeniu studiów na kierunku architektura krajobrazu oraz posiadająca doświadczenie
polegające na wykonaniu jako architekt krajobrazu co najmniej dwóch projektów, każdy
obejmujący zaprojektowanie nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej na powierzchni minimum 0,2 ha w
terenie miejskim oraz 2.5. - projektant branży drogowej – (1 osoba o minimalnych poziomach
zdolności określonych poniżej) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i
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Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z
wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji, oraz 2.6. - ogrodnik – (1
osoba o minimalnych poziomach zdolności określonych poniżej) osoba posiadająca co najmniej
średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśnicze, oraz minimum 2 lata doświadczenia w pracy przy
nasadzaniu zieleni wysokiej i niskiej, w tym na co najmniej 1 zamówieniu obejmującym nasadzenie
w terenie miejskim: drzew w liczbie co najmniej 50 szt. (okres doświadczenia Wykonawca wskaże
w miesiącach), Dla części 3: 2.7. - ogrodnik – (1 osoba o minimalnych poziomach zdolności
określonych poniżej) osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie ogrodnicze lub leśnicze,
oraz minimum 2 lata doświadczenia w pracy przy nasadzaniu zieleni wysokiej i niskiej, w tym na
co najmniej 1 zamówieniu obejmującym nasadzenie w terenie miejskim: drzew lub krzewów w
liczbie co najmniej 100 szt. (okres doświadczenia Wykonawca wskaże w miesiącach).
Zamawiający wyjaśnia, że: a) osoby posiadające uprawnienia budowlane wydane na terenie UE
mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych oraz wpis do stosownej izby na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65)
oraz w Regulaminie postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w
tych państwach, kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce. (Załącznik do
uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwała nr 7/R/16 Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 18 maja 2016 r.) W razie uzyskania uznania
kwalifikacji w zakresie wymaganym zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu oraz wpisu do
Izby Inżynierów Budownictwa uznaje się, że Wykonawca wykazał spełnienie warunków
określonych w tym zakresie. b) Funkcje, o których mowa w pkt 2.1. – 2.7. mogą być łączone. c)
Zamawiający pod pojęciem teren miejski, o którym mowa powyżej, rozumie teren zabudowany
posiadający uzbrojenie podziemne, położony w granicach administracyjnych miasta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
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Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia, może wezwać
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt. 9 IDW tj: 1. Odpis właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24.
ust. 5 pkt.1 ustawy pzp. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1.
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niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości; 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Stosownie do treści § 7 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie dokumentów, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dokument dotyczy nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie, Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 3. niniejszego ogłoszenia znajdują odpowiednie
zastosowanie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy pzp przed udzieleniem zamówienia, może wezwać
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w pkt. 9 IDW tj: 1. wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
IDW – wykaz ten powinien zawierać dane niezbędne do oceny warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa w pkt. 9.1.1.1./9.1.1.2/9.1.1.3. IDW (w zależności od części o którą ubiega się
wykonawca), z załączeniem dowodów, określające czy zostały usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. 2. wykaz osób, o których mowa w pkt 9.1.2.2. oraz w pkt. 9.1.2.5. IDW sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW - wykaz ten powinien zawierać dane niezbędne
do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.2.2. oraz w pkt. 9.1.2.5.
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IDW tj. imienia i nazwiska wskazanej osoby oraz zakresu posiadanych uprawnień, przy czym
Zamawiający wymaga aby w stosunku do każdej z ww. osób wskazać podstawy dysponowania ww.
osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Numer części Kwota
wadium [PLN] Słownie 1 3000,00 Trzy tysiące złotych 00/100 2 1000,00 Jeden tysiąc złotych
00/100 3 3000,00 Trzy tysiące złotych 00/100 W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną
część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości wynikającej z
sumy kwot wadium na poszczególne części wraz z podaniem numerów części, na które wnosi
wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
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Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do Umowy w przypadku zaistnienia
następujących okoliczności, które nie zostały lub nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia
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postępowania: 1) Zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów
dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy;
zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania zapisów umowy
do wprowadzonych przepisów. 2) Zmian w zakresie terminów realizacji inwestycji spowodowanych
przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, skutkującymi niemożliwością lub utrudnieniami w
terminowym prowadzeniu prac, w szczególności: wystąpienie konieczności wykonania robót
dodatkowych, zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem
umowy; W przypadku wystąpienia takich okoliczności termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu
o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności. W sytuacji wprowadzenia zmian w zakresie terminu realizacji oraz jako
konsekwencja ich wprowadzenia Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian
dotyczących sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile taka zmiana będzie korzystna dla
Zamawiającego. 3) Zmian w zakresie realizacji inwestycji z przyczyn technicznych, które nie mogły
być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim w zakresie
niezinwentaryzowanego mienia, odkryć archeologicznych i podobnych przeszkód, które zostały
ujawnione podczas wykonywania prac. Zmiana zakresu zamówienia określonego w SIWZ, jest
możliwa tylko z zakresie niezbędnym, aby wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł
wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z SIWZ. 4) Zmian w zakresie realizacji inwestycji, które
nie mogły być przewidziane w czasie prowadzenia postępowania z przyczyn technicznych, a
polegających na obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu zamówienia,
zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zmiana zakresu prac
określonego w SIWZ, jest możliwa tylko w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
w sposób zgodny z SIWZ. 5) Zmiana może nastąpić również wtedy, gdy Zamawiający z przyczyn
ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia
wprowadzając inne rozwiązania techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. 6)
Zmiana może nastąpić również wtedy kiedy zaistnieje konieczność zrealizowania Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych lub materiałowych niż wskazane w
dokumentach Umowy, m.in. w sytuacji stwierdzenia wad/usterek lub niekompletności tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy,
7) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z
nadmiernymi trudnościami albo groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, czego strony nie przewidywały
przy zawarciu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, poprzez zmianę sposobu
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jej wykonania, opierając się na zasadach współżycia społecznego, interesów Zamawiającego i
Wykonawcy. Przy czym zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w zakresie usunięcia rażącej straty
jaką poniósłby Wykonawca w związku z wykonaniem zamówienia, 8) Zmiany w zakresie
zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia. W przypadku zmniejszenia zakresu robót
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone. 9) W przypadku, gdy w umowie znajdują
się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe z
uwagi na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla usunięcia tych błędów,
10) Strony dopuszczają zmianę sposobu wykonania umowy ze względu na zaistnienie siły wyższej.
Zmiana umowy dopuszczalna jest tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły wyższej,
Wykonawca mógł wykonać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z SIWZ. Pod pojęciem "siły
wyższej" rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do
zapobieżenia przez strony(ę) umowy, a zaistniałe po podpisaniu umowy, w szczególności takie jak: a)
wojny, działania wojenne, inwazje, działania wrogów zagranicznych, b) terroryzm, rewolucje,
powstania, wojny domowe, c) rozruchy z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do
pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego, d) zanieczyszczenie i inne
podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które
mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, e) działania sił przyrody, huragany,
powodzie, f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona nie mogła zapobiec. 11) Zmiany
ustawowej zmiany opodatkowania podatkiem VAT, przy czym zmiana ta być powiązania z obniżeniem
lub podwyższeniem wynagrodzenia, odpowiednio do jego procentowego podwyższenia lub jego
procentowego obniżenia. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień
wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. 12) W przypadku zmiany: a) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej
niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Wykonawca obowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów stanowiącą wykaz
poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy,
z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla
celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. Dla wyceny robót zamiennych wprowadzonych zgodnie z
zapisami powyżej przyjmuje się następujące zasady: Odpowiednia stawka lub cena dla każdej pozycji
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robót winna być taka, jaka została zatwierdzona w umowie dla tej pozycji lub, jeśli takiej nie ma, to
ustalona dla podobnej roboty. Dla pozycji robót będzie jednak ustalana nowa stawka lub cena, jeśli
łącznie są spełnione: a) dla danej pozycji nie jest w umowie przewidziana żadna stawka ani cena, oraz
b) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dana praca nie ma podobnego charakteru, albo nie
jest wykonywana w warunkach podobnych do żadnej innej w umowie. Jeżeli dla wyprowadzenia
nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w umowie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego
kosztu wykonania takiej roboty wraz z rozsądnym zyskiem, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności
towarzyszące. W takim przypadku koszt zostanie ustalony na podstawie normatywów określonych w
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR) przy użyciu co najwyżej średnich, dla rejonu Dolnego
Śląska cen materiałów, urządzeń, pracy sprzętu budowlanego, stawek robocizny kosztorysowej oraz
innych wskaźników cenotwórczych, określonych w informacjach – „SEKOCENBUD”, wydawanych
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. W celu
ustalenia kosztu Wykonawca przedłoży Inżynierowi kosztorys takich robót sporządzony z
uwzględnieniem powyższych zasad. Przewidziane zmiany do umowy mogą być powiązane z
obniżeniem wynagrodzenia umownego. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednak nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej jest podpisanie aneksu do
umowy i zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmian. 4. Nie wymagają
zmiany umowy zmiany dotyczące m. in.: imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zmian stawki podatku od towarów i usług VAT
lub innych określonych w ust. 2 pkt 1 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-17, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. III.3)
ogłoszenia w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 1.1. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej
wystąpi w przypadku kiedy zajdą w szczególności nw. okoliczności: 1.2. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając wraz z
ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. 1.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy pzp, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakresu i okresu udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmioty na zdolności których
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
1.4. Zamawiający publikuje pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do
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dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia (załącznik nr 9 do IDW). 1.5. Zamawiający
oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy pzp, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp w
związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów wezwie Wykonawcę, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. III.4)
ogłoszenia. 2. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3 ogłoszenia powinny zostać sporządzone i
wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW oraz oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, powinny zostać
sporządzone i wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW.. W związku z tym, że Zamawiający
zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy PZP ocenia, czy udostępniane Wykonawcy na podstawie art. 22a ust. 1
i 2 ustawy PZP przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie
przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1
ustawy PZP, Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu i polega na zdolności innych
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o tych podmiotach w Oświadczeniach sporządzonych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do
IDW. Zamawiający nie wymaga wypełniania przez Wykonawców Oświadczeń w odniesieniu do
podwykonawców, na których zdolnościach Wykonawca NIE polega. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenia, o których mowa w powyżej składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w odniesieniu do
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
(www.wi.wroc.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
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powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Otwarcie
ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we
Wrocławiu 50-059, Sala konferencyjna, piętro 5.w dniu 17.07.2017 r. o godz.12:00

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej architektury

przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w zakresie Części 1 Zadanie 1: dokumentacja projektowa, nasadzenia oraz elementy małej
architektury przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu w ramach nasadzeń wyrównujących za wycinkę
zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu
– etap I” jest: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień, wykonanie
nasadzeń i elementów małej architektury oraz prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim
okresie. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana na podstawie „Koncepcji
Zagospodarowania Terenu wzdłuż ul. Konduktorskiej we Wrocławiu” z uwzględnieniem projektu i
wykonanych robót w ramach zadania „Rozbudowa ul. Konduktorskiej wraz z budową ciągu
pieszorowerowego” oraz w zakresie linii rozgraniczających tego projektu a także z uwzględnieniem
zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie roboty powinny być prowadzone przy zapewnieniu
nadzoru ogrodniczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 74222000-1, 77312100-1, 74250000-6,
77211500-7, 39150000-8, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie ogrodnika wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (DO) 20,00
Doświadczenie projektanta zieleni wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia
(DP) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 dokumentacja projektowa i nasadzenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego

od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot
zamówienia w zakresie Części 2 Zadanie 2: dokumentacja projektowa, nasadzenia wzdłuż ciągu
pieszorowerowego od ul. Konduktorskiej do ul. Buforowej bocznej w ramach nasadzeń wyrównujących
za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we
Wrocławiu – etap I” jest: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień,
wykonanie nasadzeń oraz prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim okresie. Dokumentacja
projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym będącym
elementem OPZ. Wszelkie roboty powinny być prowadzone przy zapewnieniu nadzoru ogrodniczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8, 74222000-1, 74250000-6, 77312100-1,
77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
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okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie ogrodnika wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (DO) 20,00
Doświadczenie projektanta zieleni wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia
(DP) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia w zakresie Części 3 Zadanie 3: nasadzenia przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu w ramach
nasadzeń wyrównujących za wycinkę zieleni na zadaniu: 03170 „Przebudowa ul. Buforowej w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu – etap I” jest: wykonanie nasadzeń zieleni zgodnie z projektem
„Zagospodarowania zielenią niską i wysoką wzdłuż ul. Bardzkiej, na odcinku od ul. Hubskiej do ul.
Świeradowskiej we Wrocławiu” – etap 2 i 3 (z wyłączeniem drzew oznaczonych w etapie 3 jako
„wymagające uzyskania odstępstwa”) oraz prowadzenie pielęgnacji nasadzonej zieleni w 3 letnim
okresie. Wszelkie roboty powinny być prowadzone przy zapewnieniu nadzoru ogrodniczego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77312100-1, 77211500-7, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-03
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie ogrodnika wyznaczonego do uczestniczenia w realizacji zamówienia (DO3) 20,00
Termin zakończenia nasadzeń (T) 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia - 03.11.2020r. jest terminem
maksymalnym, zależnym od terminu zakończenia nasadzeń (zakończonych podpisaniem protokołu
odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 3 wzoru umowy), który to stanowi kryterium oceny ofert.
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