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  Słubice, 1 października 2020 r. 

ZP.271.22.2020.PG 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Nazwa Zamówienia: 

Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie Gminy Słubice. 

CPV: 77211400-6 

Spis treści:  

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków  

4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 

5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 

6. Załącznik nr 5 - Wzór umowy część I, 

7. Załącznik nr 6 - Wzór umowy część II, 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 
Gmina Słubice 

ul. Akademicka 1; 

69-100 SŁUBICE 

e-mail: przetargi@slubice.pl 

www: www.slubice.pl lub bip.slubice.pl 

tel.: 95 737 20 00 lub 95 737 20 07 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” lub „Pzp”  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przewyższa progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 
8 ustawy Pzp. 

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39 Pzp. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) – zastosowanie mają przepisy Ustawy. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – 
technicznych koron drzew rosnących na terenie Gminy Słubice. 

Zamówienie podzielone jest na 2 części. Wykonawcy mogą złożyć oferty na wszystkie części 
lub wybraną część. 

Część I zamówienia:  

„Wycinka drzew na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i technicznych koron drzew 
i frezowanie pni.”  

Zadanie I zamówienia obejmuje usługę polegającą na wycince drzew 
wyszczególnionych w załączniku Nr 1W, na poziomie gruntu, wykonanie cięć sanitarnych i 
technicznych na wyszczególnionych w załączniku Nr 2K oraz frezowanie pni, zgodnie z 
załącznikiem Nr 3F.  
Wyrobienie drewna na 40 cm odcinki. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, 
złożenie i poukładanie we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed 
przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności 
czynnych gniazd ptasich.  
Zabiegi cięć pielęgnacyjno – technicznych powinny uwzględniać cechy poszczególnych 
gatunków drzew, a mianowicie: sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
konstrukcję korony. 
Wszystkie prace w obrębie koron powinny być przeprowadzane zgodnie z art. 87a ust. 2 
ustawy o ochronie przyrody, a mianowicie nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w 
wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba że mają na celu: 

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa (niezbędna 

dokumentacja fotograficzna, wskazująca na konieczność wykonania takiego zabiegu). 

Zakres prac przy wykonywaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew, 
obejmuje: 

 cięcia sanitarno – pielęgnacyjne: usuwanie wszystkich chorych, obumarłych oraz 
połamanych pędów, gałęzi i konarów,  
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 cięcia prześwietlające: usunięcie drobnych i cienkich gałęzi równomiernie w całej 
koronie,  

 cięcia korygujące i odtwarzające koronę: wady w budowie drzewa, poprawa statyki, 
naprawa uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych (silny wiatr), usunięcie pędów 
przybyszowych. 

 cięcia techniczne: usuwanie gałęzi i konarów, w skrajni drogowej, zagrażających i 
kolidujących z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, tj.: linie 
energetyczne, lampy oświetlenia ulicznego, 

Wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych i ich zakres, należy każdorazowo 
ustalić z Zamawiającym z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa oraz warunków 
estetycznych. Zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu 
podnośnika bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne 
uszkodzenie. Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie 
przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd ptasich.  
Frezowanie pni, zgodnie z załącznikiem Nr 3F na głębokość 40 cm poniżej powierzchni 
ziemi. 
Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. od dnia podpisania umowy lub zgodnie 
z ofertą Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od dnia podpisania umowy.  
Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod 
kątem obecności czynnych gniazd ptasich.  
Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi 
odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku 
uszkodzenia czynnych gniazd ptasich. 

Część II zamówienia: 

„Usunięcie suchych drzew z terenu Parku SOSiR o łącznej ilości około 150 m3 – las.” 

Zadanie II zamówienia obejmuje usługę polegającą na usunięciu suchych drzew (50 
szt.) z terenu Parku SOSiR o łącznej ilości około 150 m3, z wyrobieniem drewna na 
czterdziesto centymetrowe odcinki (40 cm) oraz: 
1) uprzątnięcie ściętych drzew i gałęzi, 
2) wyprofilowanie powierzchni gruntu w miejscu wycinki, 
3) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach oraz zrąbkowane gałęzie wywieść 
na składowisko - na koszt wykonawcy, 
4) zabiegi należy wykonywać przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu podnośnika 
bądź wysięgnika, metodą alpinistyczną bez narażania drzew na ewentualne uszkodzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu wycinki i przycinki do wywozu na składowisko 
konarów i gałęzi oraz uporządkowania terenu, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla ludzi, 
mienia i ruchu drogowego oraz przekazać dla Zamawiającego karty przekazania odpadów ze 
składowiska. Zabezpieczenie, wywiezienie pozyskanego drewna, złożenie i poukładanie wg. 
gatunku, we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Wykonawca przed przystąpieniem 
do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod kątem obecności czynnych gniazd 
ptasich.  
Termin realizacji zadania do dnia 30 listopada 2020 r. od dnia podpisania umowy lub zgodnie 
z ofertą Wykonawcy (kryteria oceny ofert) od dnia podpisania umowy.  
 
Zapisy dotyczące wykonania prac zadania nr I oraz nr II:  
 
 Usługi będą prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki w 
zakresie usuwania i pielęgnacji drzew, zasadami i wymogami BHP oraz p-poż. a także 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji przedmiotu umowy norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
ruchu poniesie Wykonawca. 
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 Wykonawca zapewnia, że realizacja zamówienia będzie przebiegała zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia. 
 Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac przy drogach stanowiących 
przedmiot umowy do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu 
(schemat) zatwierdzonym przez Zarządcę dróg na czas wykonywania prac.  
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w taki sposób aby nie stwarzać 
zagrożenia na drodze.  
 Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki dokonana bezwzględnie przeglądu drzew pod 
kątem obecności czynnych gniazd ptasich.  
 Wykonawca w przypadku wycięcia drzew, które posiadają czynne gniazda ptasie ponosi 
odpowiedzialność za zniszczenia i koszty jakie będzie trzeba ponieść w przypadku 
uszkodzenia czynnych gniazd ptasich. 
        Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r., o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), ma obowiązek 
gospodarowania powstałymi podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą o 
odpadach. 
        Roślinność istniejąca w bezpośrednim sąsiedztwie prac, nie przeznaczona do 
usunięcia/przycięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem 
(np. deskami amortyzującymi ewentualne uderzenia, wiązanymi do drzewa). Nie dopuszcza 
się: - składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego, - wbijania jakichkolwiek 
elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych prac, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie organy.   
Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew: 
1) Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Drzewo nie jest w stanie skutecznie 

zagoić ran o średnicy powyżej 10cm. Ze względu na słaby przyrost tkanki gojącej 
należy zaniechać cięcia grubych gałęzi. 

2) Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, tzn. pozostawia nasadę 
gałęzi nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach staramy 
się nie naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to 
uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją 
prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa). 

3) Cięcia dokonuje się nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduję się 
żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do 
zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca. 

4) Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnianie rany jest 
dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji. 

5) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy 
spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew 
obłamywania gałęzi. 

6) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie 
zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i 
spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. 

7) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, 
skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana 
jest jej część. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, 
maczet i tym podobnych narzędzi. 

 
Szczegółowy zakres prac zawierają wzory umowy, które są załącznikami do SIWZ. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia. 
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Termin wykonania – 30 listopada 2020 r. Termin wykonania jest również kryterium oceny 
ofert. 

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków. 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1.1.spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące: 

1.1.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  zawodowej: 
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 
 
1.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie: 
- posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł. 
 
1.1.3. zdolności technicznej i zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę polegającą 
na wycince drzew lub korekcie drzew na kwotę min 20 000 zł brutto. 
 
Powyższe warunki dotyczą wszystkich części. W przypadku składania oferty na więcej 
niż jedną część Wykonawca powinien wykazać się spełnieniem warunków dla jednej 
części zamówienia.  

1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 Pzp. 

3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana 
będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty 
oraz oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 
wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

4. UWAGA – Zamawiający zastrzega (na podstawie art. 24aa Pzp), że w przedmiotowym 
postępowaniu może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych. 

6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. V.5. 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. 
przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega; 

b) 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 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy Pzp;  

c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
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zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności  są wymagane. Złożone 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6a musi jednoznacznie wskazywać na przyszły 
udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze 
podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia). 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu. 

1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz nie podlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie 
wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału oraz oświadczenie dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania, które są załącznikami do SIWZ. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia nie wymaga składania dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków 
dokonana zostanie na podstawie złożonych oświadczeń.  

3. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Jeżeli oferta 
Wykonawców została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz 
dotyczące składane są w oryginale.  

5. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w powyższym punkcie, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia do oferty właściwego pełnomocnictwa 
lub umocowania prawnego. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. UWAGA ! 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z 
otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami oraz o przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów a 
także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, 
lub drogą elektroniczną (na adres: przetargi@slubice.pl). Każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 
Zamawiającego z powołaniem się na sygnaturę niniejszego postępowania. 

3. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 

 Robert Słodownik. 

 Paweł Grudzień. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień 
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych 
warunków zamówienia na zasadach określonych w art. 38 Pzp. Treść zapytań oraz 
udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła 
zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej. 

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust 4 
ustawy Pzp. 

7. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert jeżeli zachodzić będą przesłanki 
ustawowe określone w art. 12a, art. 38 Pzp. Informacja o przedłużeniu terminu zostanie 
zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli wymagane to będzie 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
oraz na stronie internetowej Zamawiającego.  

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 500 zł w części I zamówienia oraz 
500 zł w części II zamówienia. 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1)  pieniądzu; 
2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3)  gwarancjach bankowych; 
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 

BS Rzepin Oddział w Słubicach 
numer  37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 

5. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu załącza się do składanej oferty.  

mailto:przetargi@slubice.pl
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6. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) powinien być opatrzony 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. 
gwaranta/poręczyciela. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, w formie oryginalnego, elektronicznego dokumentu 
wadialnego. 

7. W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę oferty jedną z określonych w 
niniejszej SIWZ form wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, 
Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać 
będzie odrzuceniu. 

IX. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej 
kopercie lub opakowaniu. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Urząd 
Miejski, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice. 

3. Na kopercie (opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: 

OFERTA PRZETARGOWA  
Przetarg nieograniczony na wycinkę i korektę drzew na terenie Gminy Słubice. 

Uwaga! Nie otwierać przed dniem: (proszę wpisać datę i godzinę otwarcia ofert) 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 

6. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 
Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby 
posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

7. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i 
podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego 
przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących. Pełnomocnictwo 
winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz wytyczną ustawy Pzp (art. 23). 

8. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do 
SIWZ i powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty oraz oświadczenia 
wymienione w SIWZ. 

9. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem 
odręcznym i sporządzona w języku polskim. 

10. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem 
terminu do składania ofert (art. 84 Pzp). 

a) W przypadku wycofania oferty Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie o wycofaniu oferty. 

b) W przypadku wprowadzenia zmian w ofercie Wykonawca złoży do siedziby 
Zamawiającego pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian. Oświadczenie należy 
oznakować tak samo jak kopertę (opakowanie) oferty z dopiskiem „zamiana”. 

c) Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1 -3. 
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d) W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz 
ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać 
dodatkowo dopisek na kopercie „kompletna oferta zamienna”. 

e) W przypadku gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej 
wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o 
wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie 
dokumenty oferty, których treść ulega zamianie opisanych na każdej stronie 
„Zamiana dokonana w dniu…” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które 
stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Oferta taka powinna posiadać na 
kopercie dopisek „oferta zamienna – uzupełnienia”. 

f) Elementy wykorzystane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. 

g) Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, 
muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby 
podpisujące ofertę. 

11. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim, ul. 
Akademicka 1, 69-100 Słubice, Sekretariat Burmistrza I piętro, pokój nr 118, do 9 
października 2020 r. do godziny 11:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2020 r. o godzinie 11:30 w siedzibie 
Zamawiającego, Sala konferencyjna I piętro. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1.  Ceną oferty braną do porównania ofert jest łączna cena ryczałtowa brutto.  

2.   Cenę należy podać odrębnie na poszczególną część na którą Wykonawca składa 
ofertę. 

3.   Cena uwzględnia wszystkie koszty, opłaty i zobowiązania niezbędne do wykonania 
zamówienia. 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert. 

1. Kryteriami oceny ofert dla wszystkich części są: 

 A. Cena brutto oferty – 60%  
 B. Termin wykonania – 40%    

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska największą ilość punktów 
w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów do 
uzyskania wynosi 100. 

3. W kryterium „cena brutto oferty” punktacja zostanie obliczona według poniższego wzoru 
(w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): 

Pi  = 60 * (Cmin / Ci) 

gdzie: 

 i – numer oferty; 
 Cmin  – cena brutto najtańszej oferty; 
 Ci – cena brutto badanej oferty; 

 Pi – liczba punktów przyznanych ofercie 



ZP.271.22.2020.PG Strona: 10/13  

3. W kryterium „Termin wykonania”  polega na przyznaniu punktów według poniższych 
zasad. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 40. 
- Wykonanie zamówienia w terminie do 15 listopada 2020 r. – 40 pkt.  

- Wykonanie zamówienia w terminie do 30 listopada 2020 r. – 0 pkt. 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie 
zawiadomi wykonawców o: 

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce 
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 po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie 
zawarta. 

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 

a) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

b) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższego terminu, jeżeli zostanie 
złożona tylko jedna oferta. 

4. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną wyznaczone przez Zamawiającego. 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Istotne postanowienia które zostaną wprowadzone do umowy są zawarte w załączniku do 
SIWZ – Projekt umowy.  

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu, 
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- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

- odrzucenia oferty odwołującego, 

- opisu przedmiotu zamówienia, 

- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

6. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198 g. 

XVIII. Informacje uzupełniające. 

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

2. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

5. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z 
zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w 
postępowaniu, w tym koszy przygotowania oferty. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  

XIX. Postanowienia dotyczące protokołu postępowania. 

1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i 
informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na wniosek 
Wykonawcy. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
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Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być 
udostępniane. 

4. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Przekazanie 
protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. W  przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z  uwagi na ilość żądanych 
do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 
sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

6. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie 
kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 
utrwalania obrazu treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

7. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W 
wyjątkowych przypadkach, w  szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego 
toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty 
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie 
wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji o 
wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 
warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1128) oraz Kodeks Cywilny. 

XX. Informacje dotyczące RODO.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słubice, ul. Akademicka 1, 69-
100 Słubice, tel. 95 737 20 00; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Słubice jest Pani Monika Matela, 
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), 
dalej „ustawa Pzp”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
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 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
 

 ZATWIERDZAM: 

Słubice, dnia …………........……… 


