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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego:
Zamawiającym jest: Miasto Stołeczne Warszawa
Adres: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
reprezentowane przez: Dyrektora Lasów Miejskich -Warszawa
Adres: ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
godziny pracy: 730 – 1530 – od poniedziałku do piątku

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, z zastosowaniem
przepisów dla postępowań, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań obejmujących ekspertyzy dendrologiczne
określające stan drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie leśnym
administrowanym przez Lasy Miejskie – Warszawa.
1. Zamówienie podzielone jest na 4 części
część 1 obwód leśny Las Sobieskiego
część 2 obwód leśny Kabaty
część 3 obwód leśny Bemowo-Koło
część 4 obwód leśny Bielany - Młociny
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77211300-5 Usługi selekcji drzew
3.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

część 1 – ekspertyzy dotyczące drzew zlokalizowanych w obwodzie leśnym Las Sobieskiego,
część 2 – ekspertyzy dotyczące drzew zlokalizowanych w obwodzie leśnym Las Kabacki,
część 3 – ekspertyzy dotyczące drzew zlokalizowanych w obwodzie leśnym Bemowo-Koło,
część 4 – ekspertyzy dotyczące drzew zlokalizowanych w obwodzie leśnym Bielany-Młociny,
Prace będą prowadzone w 4 obwodach leśnych lasów miejskich m.st. Warszawy oraz w
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lasach nadzorowanych tj.:
a) obwód Bielany – Młociny pow. około 729,19 ha, w skład którego wchodzą
Las Młociny, Las Bielański, Las Nowa Warszawa, Las Lindego, kompleks Las Henryków,
Las Dąbrówka, las osiedla Wiśniewo, Górki Skierdowskie, las osiedla Anecin, las osiedla
Choszczówka, las osiedla Winnica, Las Wydma Żerańska oraz lasy nadzorowane na
terenie Dzielnic Bielany i Białołęka
b) obwód Bemowo – Koło pow. około 556,73 ha, w skład, którego wchodzą
Las Bemowo, Lasek na Kole oraz lasy nadzorowane na terenie Dzielnic Bemowo i Bielany
oraz Gminy Stare Babice.
c) obwód Las Kabacki pow. około 932,14 ha położony na terenie Dzielnic: Wilanów i
Ursynów oraz lasy nadzorowane w Gminie Prażmów,
d) obwód Las Sobieskiego o łącznej pow. około 1488,40 ha, tj. kompleksy leśne: Las
Sobieskiego, Las Matki Mojej, Las Bródno i Olszynka Grochowska oraz lasy nadzorowane
w Dzielnicach: Rembertów, Targówek, Wawer i Wesoła.

3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – znajduje się w załączniku nr 1 do
SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
6. Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
6.1 Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu
zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie.
6.2 Brak informacji, o której mowa w pkt 6 ppkt 6.1., będzie uznany za stwierdzenie
samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
6.3 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
6.4 W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia
7. Zamawiający nie przewiduje:
7.1 zawarcia umowy ramowej,
7.2 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
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7.3 wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia
nie przeprowadzono dialogu technicznego.
9. Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczoekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt
zwiększających, ustalenia nowych miejsc przeprowadzenia prac, jak również wstrzymania
dokonania czynności wskazanych w opisie przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie
oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a
korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac. Należy je rozumieć jako
zwiększenie ilości prac w jednym miejscu przeprowadzenia prac, kosztem zmniejszenia ilości
prac w innym, w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac
wykonywanych na terenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia
dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów
realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić
również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie
nowego miejsca prac odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.
10. Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamówienia
1) Podstawowe akty prawne:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.
2134 z późn. zm.),
- ustawa o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.).
11. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem
podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na
formularzu ofertowym. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca
będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na
jedną lub więcej części zamówienia.
13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy pzp.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 14 grudnia 2018 roku.
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1.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
dotyczące:
1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie .
1.2

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie .

1.3

zdolności technicznej lub zawodowej:

o wykonanie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie wykonali usługi o łącznej wartości co najmniej:
- dla części 1 - 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- dla części 2 - 40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
- dla części 3 - 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- dla części 4 - 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
obejmujące swoim zakresem wykonanie specjalistycznego opracowania
dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej z użyciem specjalistycznego
sprzętu diagnostycznego tj. m.in. tomograf komputerowy, rezystograf oraz próby
obciążeniowe - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie
(Dowodami 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)
b) o zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który złoży oświadczenie, że dysponuje
atestowanymi narzędziami do specjalistycznej diagnostyki drzew: tomografem
komputerowym, rezystografem, sprzętem do przeprowadzenia testu obciążeniowego
oraz posiada doświadczenie w używaniu wymienionego sprzętu do specjalistycznej
diagnostyki drzew zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6.

wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze
określonym w załączniku nr 6 do SIWZ;
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c) W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek
ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że :
•
dysponuje osobą/osobami, która/które została przeszkolona i zostało to
potwierdzone wydaniem stosownego dokumentu do obsługi posiadanego sprzętu
diagnostycznego wskazana w pkt. b),
wraz z informacją o podstawie dysponowania, powyższe należy wykazać na wzorze
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ;
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców
składających wspólną ofertę:
4.1. spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego w pkt 1 ppkt 1.1. – 1.3. będzie
oceniane łącznie, dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
4.2. przesłanka nie podlegania wykluczeniu z postępowania, określona w pkt 2, oceniana
będzie odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych wraz z ofertą.
6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1.

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu – opracowane wg druków dołączonych do SIWZ –
załącznik nr 8 i 9 do SIWZ;
1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby 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, o których mowa w pkt. 1.1.
1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
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wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1.4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli
dotyczy) – Załącznik nr 8 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdz. V. pkt 1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów umożliwiającymi należyte wykonanie zamówienia, w szczególności
przedstawiając Zamawiającemu zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga
przedstawienia dokumentu potwierdzającego:
1.4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
1.4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
1.4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
Dokument, o którym mowa powyżej, może stanowić pisemne zobowiązanie podmiotu
trzeciego udostępniającego niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, z zastrzeżeniem, że musi wskazywać elementy o których
mowa w ppkt 1.4.1. – 1.4.4.
2.

W Y K A Z D O K U M E N T Ó W I O Ś W I A D C Z E Ń na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, opisanych w art. 22 ust. 1b ustawy.
Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zostanie wezwany do złożenia,
w wyznaczonym terminie, niżej wymienionych dokumentów:

2.2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z
podaniem przedmiotu usług, dat wykonania (od-do), podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane (nazwa, adres i telefon) – 1 egzemplarz, datowany i odpowiednio
podpisany - opracowany wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.
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2.3. Dowodów określających należyte wykonanie usług uwzględnionych w wykazie, o
którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonane;
b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej
wykonane usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt.2 ppkt. 2.2. powyżej,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.2

2.4 Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6
do SIWZ;
2.5. W zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, warunek ten
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, że :
•
dysponuje osobą/osobami, która/które została przeszkolona i zostało to
potwierdzone wydaniem stosownego dokumentu do obsługi posiadanego sprzętu
diagnostycznego wskazana w pkt. b),
3.

WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na
stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu - opracowane wg druku dołączonego do SIWZ – załącznik nr 7 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość, o której mowa w art. 24 aa
ust. 1 ustawy tj. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert a
następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli ww. Wykonawca
uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną
spośród pozostałych ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu
Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3,
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zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub
dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania
Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z
dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).
4.

REPREZENTACJA I PEŁNOMOCNICTWO
4.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
4.2. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wystawione zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności,
do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

umocowaną

VII.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na podane
oznaczenie, tj. znak postępowania LM-W.ZP.260.21.2018, z uwzględnieniem przyjętej przez
Zamawiającego nazwy postępowania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na piśmie
lub drogą elektroniczną.
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień związanych z prowadzonym postępowaniem,
pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
wnoszenia pytań, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
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4. Treść wyjaśnień zostanie przesłana do Wykonawcy, od którego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie oraz do Wykonawców, którym Zamawiający przekazał SIWZ, bez wskazania
źródła zapytania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami każdorazowo zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.lasymiejskie.waw.pl
6. W niniejszym postępowaniu, wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej, mogą być przekazywane w formie:
− pisemnej,
− drogą elektroniczną sekretariat@lasymiejskie.waw.pl
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
7.

Forma pisemna wymagana jest do:
1) złożenia oferty wraz z załącznikami,
2) powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu lub zmianie oferty,
3) złożenia dokumentów lub oświadczeń celem uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.

8.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty w formie elektronicznej.

9.

Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
imię nazwisko: Konrad Skwarek
mail: skwarek@lasymiejskie.waw.pl;
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych:
imię nazwisko: Anna Suska
mail: suska@lasymiejskie.waw.pl

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem umocowanym do reprezentowania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
VIII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.
2. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
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IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Wykonawca przedstawia ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ. Propozycje rozwiązań
m.in. alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę, a oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2.

Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złoży ofertę i zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego.

3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.

4.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz
uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5.

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA”, który stanowią Załączniki nr 3 i 3a do SIWZ,
z załączonymi dokumentami i oświadczeniami, wymaganymi niniejszą SIWZ.

6.

Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana poprawnie, w języku polskim, w sposób
czytelny, logiczny, na arkuszach A-4, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego
usunięciu bez pozostawienia śladów.

7.

Zamawiający zaleca sporządzenie oferty na komputerze lub wypełnienie druków czytelnym
pismem ręcznym.

8.

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście
przetłumaczonym na język polski.

9.

Wykonawca może przepisać druki Zamawiającego, jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.

10. Zalecane jest, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja
stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
11. Oferta po jej otwarciu, w terminie wyznaczonym na termin otwarcia ofert, jest jawna.
12. Zamawiający wymaga aby oferta, wraz ze wszystkimi załącznikami, była podpisana przez
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
13. Wszystkie dokumenty i załączniki - w tym kserokopie należy:
13.1. u góry strony zatytułować (nazwać w sposób wykluczający pomyłkę lub możliwość
dowolnej interpretacji dokumentu);
13.2. opatrzyć podpisami i pieczątkami Wykonawcy;
13.3. dołączyć wyłącznie czytelne (zarówno treść, jak i pieczęcie);
13.4. poświadczyć za zgodność z oryginałem. Poświadczenia dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca,
pełnomocnik/osoba umocowana do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
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14. Wszelkie poprawki lub zmiany (skreślenie, zmiany korektorem itp.) w tekście oferty
i załączników do oferty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę, w miejscu dokonanej poprawki lub zmiany. Naniesione zmiany muszą być czytelne.
15. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci),
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
16. Zamawiający zaleca złożenie oferty w taki sposób, aby nie uległa rozkompletowaniu.
17. Opakowanie winno być ostemplowane w miejscach zaklejenia i oznakowane:
Wykonawca:
Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, numer kodu pocztowego,
miejscowość) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
Zamawiający:
Lasy Miejskie – Warszawa
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
z dopiskiem „oferta LM-W.ZP.260.21.2018”
OFERTA NA …………………..
– ZNAK POSTĘPOWANIA: ………………..
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. …………* godz. …………*
*/w tym miejscu Wykonawca powinien wpisać datę i godzinę otwarcia ofert/
UWAGA!
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego
oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji z podanych w niniejszym punkcie.
18. Ofertę należy złożyć w budynku w Warszawie (04-549) przy ul. Korkowej 170A,
w sekretariacie lub przesłać na ww. adres.
19. W przypadku przesłania oferty do Zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego lub posłańca, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za datę jej wpłynięcia do
sekretariatu.
20. Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w której może być zaoferowana tylko jedna cena.
Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie
z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie, podpisane przez osoby
uprawnione, o wprowadzeniu zmian do oferty lub wycofaniu oferty, przed ostatecznym
terminem składania ofert.
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22. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.
2018 poz. 419), co do których Wykonawca:
22.1. zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione,
muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i powinny być odrębną częścią nie
złączoną z ofertą w sposób trwały.
22.2. wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa –
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą uzasadnienie zwierające
w szczególności: określenie charakteru jaki mają zastrzeżone informacje, wskazanie
działań, jakie zostały podjęte przez Wykonawcę w celu zachowania poufności
informacji zawartych w dokumentach oraz wskazanie, czy informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa zostały wcześniej ujawnione do wiadomości publicznej.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT
Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji
opakowaniu, należy złożyć:
do dnia 16.10.2018 r. do godz. 12:00
w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

2.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się:
w dniu 16.10.2018 o godz. 12:15
w budynku Lasy Miejskie – Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa

1.
2.
3.
4.
5.

6.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Wykonawca określa cenę zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto.
Cenę należy podać w PLN.
Ceny podane przez Wykonawcę ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie
podlegają podwyższeniu.
Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ostateczną cenę oferty stanowi zsumowana wartość z pozycji z załącznika nr 3a do SIWZ.
Wykonawca określa wartość netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto na wszystkie
pozycje zamówienia wymienione w załączniku nr 3a /3b/3c/3d odnośnie poszczególnych
części zamówienia do SIWZ.
Cena oferty z załącznika nr 3 służy do porównania ofert. Rozliczenie Wykonawcy za prace
nastąpi na warunkach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
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7.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.
8. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,
Wykonawca będzie zobowiązany przy rozliczeniach za wykonane dostawy do przeliczenia
oferowanych jednostkowych cen netto w taki sposób, aby przy uwzględnieniu nowej stawki
podatku VAT jednostkowa cena brutto nie była wyższa od ceny zaoferowanej w ofercie
przetargowej.
9. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w poszczególnych pozycjach jest
niedopuszczalne.
10. Cena oferty w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ceną brutto, obejmującą wszelkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia, opłaty, podatki (w tym podatek od towarów i usług
– VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Kwota podatku VAT (w wysokości
obowiązującej w dniu składania ofert) oraz cena netto, powinny być wyodrębnione w
sposób jednoznaczny.
11. Cena oferty w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest ceną netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą
podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty
związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od
towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o jakimkolwiek charakterze, które mogą
powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności
od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób, oferta
zostanie odrzucona.
13. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
14. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie poprawi błędnie ustalonej stawki podatku
VAT.
15. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
16. Ceny przyjęte dla porównania ofert:
a) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – cena oferty (brutto),
b) Wykonawca nie mający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej – cena oferty podana przez Wykonawcę, powiększona o wymagany w Polsce
podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert.
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XII.
OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
Każda z części zamówienia zostanie oceniona odrębnie z zastosowaniem poniższych kryteriów
oceny ofert:
KRYTERIUM
Nr 1 – Cena brutto
Nr 2 – Doświadczenie Wykonawcy
1.

WAGA
60 %
40 %

Sposób obliczania ceny:
Cmin
Pc = ------------ x 60 pkt.
Cob

gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert
Cob – cena oferowana w badanej ofercie
Pc – liczba punktów za kryterium ceny, przyznana badanej ofercie
Maksymalną liczbę punktów (60 pkt.) otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą
cenę brutto, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów
zgodnie z powyższym wzorem.
2.

Sposób dokonania oceny według kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

Oceniane elementy: liczba punktów.
Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz drzew testem
obciążeniowym lub przy użyciu tomografu komputerowego w okresie ostatnich 3 lat,
wykonanych w ramach innych opracowań – ekspertyz dendrologicznych niż wskazane w
rozdz. V pkt. 1.1
Zamawiający przyzna:
- 3 pkt za każde drzewo objęte ekspertyzą wykonaną testem obciążeniowym,
- 2 pkt za każde drzewo objęte ekspertyzą wykonaną przy użyciu tomografu komputerowego,
jednak nie więcej niż̇ 40 pkt. Za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” można maksymalnie
uzyskać ́ 40 punktów. Wykaz usług do wypełnienia w załączniku nr 3.
W sytuacji niewypełnienia Druku Oferty w punkcie „Doświadczenie Wykonawcy” oferta
Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt.
3.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej
kryteria.
4.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi – 100 pkt.
Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach.
5.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku, stosując
powszechne zasady zaokrąglania.
6.
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1.
2.

3.

1.

XIII.
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie zawarcia
umowy.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Przed zawarciem umowy Wykonawca powinien przedstawić pełnomocnictwo do jej
podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.

XIV.
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z Wykonawcą wybranym
w wyniku postępowania, zamieszczone są w istotnych postanowieniach umowy – załączniki
nr 2 do niniejszej SIWZ.

2.

Wykonawca nie ma prawa umieszczania lub żądania umieszczania w zawieranej umowie
po wyborze jego oferty, jakichkolwiek postanowień za wyjątkiem postanowień
o charakterze informacyjnym lub wskazujących na sposób wykonywania umowy w zakresie
komunikacji stron i form tej komunikacji.

3.

Przyjmuje się, że zapisy istotnych postanowień umowy nie zakwestionowane przed
złożeniem oferty, zostaną przyjęte przez Wykonawcę bez zastrzeżeń w chwili jej zawarcia.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące istotnych postanowień umowy, będą
rozpatrywane jak dla całej specyfikacji, zgodnie z art. 38 ustawy.

4.

Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie
z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie
wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki
wprowadzenia przewidziano w istotnych postanowieniach umowy.
XV.
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy.
XVI.
KLAUZULA INFORMACYJNA 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
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•

•
•

•

•

•

•
•

•

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 w zakresie imię i nazwisko, dane
teleadresowe i dane firmy jest Dyrektor Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A,
04-549 Warszawa;
Z Inspektorem Danych Osobowych w Lasach Miejskich – Warszawa można się
skontaktować pod adresem email: iod@lasymiejskie.waw.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż
indywidualnych urządzeń do zabawy i elementów małej architektury na potrzeby leśnego
placu zabaw przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich – Warszawa w
Warszawie przy ulicy Rydzowej”, znak sprawy LM-W.ZP.260.19.2018, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz w celu
archiwizacji przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt uzgodnionym z
Archiwum Państwowym.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, a konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ww. ustawy;
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;
- 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 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.
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*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw.
XVII.
ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 - Charakterystyka obwodów leśnych oraz orientacyjna lokalizacja drzew objętych
przedmiotem umowy;
Nr 2 ‐ Istotne postanowienia umowy;
Nr 3 ‐ Druk Oferty;
Nr 3a - Specyfikacja cenowo-ilościowa;
Nr 4 - Wykaz usług;
Nr 5 - Wykaz osób;
Nr 6 ‐ Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym;
Nr 7 - Wzór oświadczenia dot. przynależności do grupy kapitałowej;
Nr 8 ‐ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004
r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU;
Nr 9 ‐ Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.

19

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CHARAKTERYSTYKA OBWODÓW LEŚNYCH
- Obwód „BIELANY-MŁOCINY” łącznie powierzchnia około 729,19 ha
w tym kompleksy leśne:
* Las Bielany wraz z rezerwatem - pow. 151,83 ha
* Las Lindego - pow. 20,49 ha,
* Las Nowa Warszawa - pow. 130,83 ha,
* Las Młociny - pow. 103,13 ha
* Las Białołęka - pow. 44,88 ha,
* Las Dąbrówka - pow. 27,29 ha,
* Las Henryków - pow. 49,80 ha,
* Las Wydma Żerańska - pow. 17,94 ha,
* Las Wiśniewo – pow. 21,56 ha,
* Las Winnica – pow. 9,37 ha,
* Las Anecin – pow. 23,24 ha,
* Las Choszczówka – pow. ok. 25 ha,
* a także lasy nadzorowane na terenie dzielnic Bielany i Białołęka.
Obwód Bielany - Młociny znajduje się na terenie Dzielnicy Bielany i Białołęka.
Ilość sztuk drzew przewidzianych do wykonania ekspertyzy- 116
- Obwód „BEMOWO- KOŁO” o łącznej powierzchni około 556,73 ha
w tym kompleksy leśne:
* Las Bemowo
- pow. 513,54 ha
* Las Koło
- pow. 43,19 ha
* a także lasy nadzorowane na terenie dzielnicy Bemowo i Wola,
Obwód Bemowo - Koło znajduje się na terenie Gminy Stare Babice
oraz Dzielnic: Bemowo, Bielany, Wola oraz Włochy.
Ilość sztuk drzew przewidzianych do wykonania ekspertyzy- 15
– Obwód „KABATY” o łącznej powierzchni około 932,14 ha
w tym kompleksy leśne:
- Rezerwat Las Kabacki

- pow. 924,72 ha

- Lasek Brzozowy

- pow. 1,87 ha

- Lasek przy Bażantarni

- pow. 1,43 ha

- Las Prażmów

- pow. 4,12 ha

Obwód Kabaty znajduje się na terenie Dzielnicy Ursynów, Wilanów oraz Gminy Prażmów.
Ilość sztuk drzew przewidzianych do wykonania ekspertyzy- 37
- Obwód „LAS SOBIESKIEGO” o łącznej powierzchni około 1488,40 ha
20

Kompleksy:
- Las Sobieskiego
- Rezerwat im. Króla Jana III Sobieskiego
- Las Matki Mojej
- Rezerwat Olszynka Grochowska
- Las Bródno

-

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

402,20 ha
114,03 ha
14,68 ha
69,39 ha
88,10 ha

a także lasy nadzorowane na terenie dzielnic Wawer, Rembertów, Wesoła, Targówek o łącznej
powierzchni około 800 ha.
Obwód Las Sobieskiego znajduje się na terenie Dzielnic:
* Wawer,
* Rembertów
* Wesoła
* Targówek.
Ilość sztuk drzew przewidzianych do wykonania ekspertyzy- 54
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Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy
Umowa nr
Umowa zawarta w dniu

/18/LM-W

w Warszawie pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, zwanym dalej
Zamawiającym,
reprezentowanym
na
podstawie
pełnomocnictwa
nr GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19.11.2015 r. przez:
Karola Podgórskiego – Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa z siedzibą przy
ul. Korkowej 170A, 04-549 Warszawa, NIP 525-22-48-481
a
…………………………………………………………………………………………………., prowadzącym działalność pod
nazwą ………………………………………………………… z siedzibą ……………………………………………………………,
wpisanym do CEIDG, NIP …………………., REGON ……………………, zwanym w dalszej części umowy
Wykonawcą, reprezentowanym przez: ……………………………………………………….,
w wyniku przeprowadzonego postępowania nr LM-W.ZP.260.21.2018 o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych ustawą z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.) na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę, została zawarta umowa następującej
treści:

§1
(Przedmiot umowy)
Przedmiotem umowy jest wykonanie opracowania obejmującego ekspertyzy dendrologiczne
określające stan drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie leśnym
administrowanym przez Lasy Miejskie – Warszawa, obwód leśny …………………..
§2
(Czas obowiązywania)
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018 r.

§3
(Warunki wykonania umowy)
1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego wykonać opracowanie obejmujące
ekspertyzy dendrologiczne określające stan drzew w celu zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego na terenie leśnym administrowanym przez Lasy Miejskie – Warszawa, w
obwodzie leśnym …………………. , w lokalizacjach wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej
umowy.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy drzewa objęte przedmiotem umowy na gruncie w terminie
7 dni od daty podpisania umowy. Strony w toku czynności wskazywania drzew określą
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wspólnie harmonogram realizacji ekspertyz oraz zakres ekspertyzy odnośnie poszczególnych
drzew i sporządzą w tym zakresie protokół.
3. Zakres merytoryczny prac jest szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w
umowie.
5. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 7 dni
roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę dokumentacji ekspertyzy
dendrologicznej oraz sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
b) dokonanie odbioru końcowego zgodnie z § 8 umowy,
c) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy
6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z umową, ofertą, zasadami wiedzy w przedmiocie realizacji ekspertyz wskazanych
w § 1.
7.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej usługi.

8.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, w okresie trwania niniejszej umowy,
b) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowanie, potencjału ludzkiego oraz materiałów
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy,
c) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym usługą oraz
utrzymanie tego terenu w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób oraz osób trzecich,
d) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren objęty
usługą przez osoby trzecie,
e) oznaczenie terenu objętego usługą i zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
f) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp,
g) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu dokumentacji ekspertyzy
dendrologicznej,
h) zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania usługi nosiły na terenie objętym
pracami oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały,
i) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez
podwykonawców.

§4
(Wynagrodzenie. Termin zapłaty)
1.
Strony ustalają, że maksymalne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji
przedmiotu umowy wynosi:
Netto: ………………….. zł, (słownie: ……………………………………………………),
VAT: ………………….. zł, (słownie: ……………………………………………………),
brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………..), zgodnie z ofertą z dnia
…………………... (załącznik nr 1 do umowy).
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2.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ekspertyzy jednego drzewa, zgodnie z zakresem
wskazanym w załączniku nr 2 do Umowy wynosić będzie…..zł brutto, przy czym w
przypadku wykonania na potrzeby ekspertyzy badania rezystoraficznego wynagrodzenie to
zostanie powiększone o kwotę ……….zł brutto, badanie za pomocą tomografu
komputerowego o kwotę ………..zł brutto, badaniu za pomocą tomografu komputerowego o
kwotę……..zł brutto, pomiaru statyki drzewa i oceny wytrzymałości pnia na złamanie z
użyciem testu obciążeniowego o kwotę ………brutto. Łączne ofertowe wynagrodzenie
Wykonawcy za realizację ekspertyzy jednego drzewa w całym zakresie wskazanym wyżej
wynosić będzie netto…….. brutto………..VAT……, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1
do Umowy.
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą umową,
zostanie ustalone jako iloczyn ilości wykonanych ekspertyz poszczególnych drzew i cen
jednostkowych wskazanych w ust. 1 uwzględniając zakres prac wykonywanych faktycznie
na potrzeby realizacji danej ekspertyzy i płatne będzie przez Lasy Miejskie – Warszawa
przelewem w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
na rachunek Wykonawcy …………………………………………………………….
4.
Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy,
sporządzony zgodnie z § 8 niniejszej umowy.
5.
Faktura VAT będzie dostarczona do biura Lasów Miejskich – Warszawa w terminie
7 dni od daty odbioru robót.
6.
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego
nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.
7.
Fakturę VAT należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawę z siedzibą: Plac Bankowy
3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481.
8.
Lasy Miejskie – Warszawa są odbiorca i płatnikiem faktur.
9.
W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 8, za datę skutecznego
doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do biura Lasów Miejskich –
Warszawa (ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa).
10.
Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której
jest wystawiana.
14. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
15. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust 5 rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.

§5
(Kary umowne.)
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za nieterminowe wykonanie usługi w wysokości 0,2% szacunkowego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od
dnia określonego w § 2 umowy,
b) za przekroczenie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie
rękojmi, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 umowy za
każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
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c) za odstąpienie od umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie
10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust.1 umowy, a w przypadku
odstąpienia od umowy w części w kwocie 10% wynagrodzenia brutto obliczonego od
wartości w części niewykonanej.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesioną szkodę.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przedłożonej faktury na podstawie
noty księgowej.

1.
2.
3.
4.

§6
(Zakres odpowiedzialności Wykonawcy)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie wszystkich zleconych prac.
Odpowiedzialność za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewłaściwego
wykonywania prac lub z działań niezgodnych z niniejszą umową ponosi Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób i podmiotów, przy
pomocy których wykonuje niniejszą umowę, jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej w
okresie realizacji umowy, co dokumentuje kserokopia polisy stanowiąca załącznik nr 4 do
umowy.

§7
(Rozwiązanie umowy)
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie było można przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu faktycznie wykonanych prac.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Wykonawca nie rozpoczął
realizacji usługi w zakresie prac terenowych bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od
terminu rozpoczęcia ustalonego w § 2 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie i naliczenia kary umownej wskazanej w § 5 ust.2 pkt.c.

1.

2.

3.
4.

§8
(Odbiory i przedstawiciele)
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie, dostarczona przez
Wykonawcę dokumentacja - ekspertyza dendrologiczna, sporządzona zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
Dostarczenie dokumentacji - ekspertyzy dendrologicznej przez Wykonawcę
Zamawiającemu, będzie równoznaczne z gotowością Wykonawcy do odbioru końcowego
usługi. Potwierdzenie dostarczenia dokumentacji nastąpi poprzez sporządzenie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający przeprowadzi odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od
daty dostarczenia dokumentacji ekspertyzy dendrologicznej.
Jeżeli w toku czynności odbioru, tj. podczas weryfikowania dostarczonej dokumentacji
ekspertyzy dendrologicznej pod kątem rzetelności jej sporządzenia, zostaną stwierdzone
wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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5.

Strony postanawiają, że
1) z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze
wad,
2) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na
usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin.
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu
wad oraz przekazania poprawionej dokumentacji ekspertyzy dendrologicznej, w
wymaganej pierwotnie ilości egzemplarzy.
7. O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania
podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy.
8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
9. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie
.................................................................................................................................
10. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy
jest p.o. Kierownika Działu ds. Gospodarki Leśnej – p. Konrad Skwarek nr tel. 514 823 673.
11. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem
lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona
przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.
§9
Zamawiający przejmuje od Wykonawcy prawa autorskie do opracowania obejmującego
ekspertyzy dendrologiczne, o którym mowa w § 1 zwanym dalej „utworem”.
1. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu Umowy wykorzystywał jedynie
materiały, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają majątkowych
i osobowych praw autorskich lub praw pokrewnych. Gdyby doszło do takiego naruszenia,
wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi
Wykonawca.
2. W wyniku wykonywania postanowień niniejszej Umowy przez Wykonawcę powstałe
opracowanie obejmujące ekspertyzy dendrologiczne określające stan drzew w celu
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego na terenie leśnym administrowanym przez Lasy
Miejskie – Warszawa, zwane dalej „Utworem” w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi wynik jego
oryginalnej twórczości indywidualnej. Wykonawcy przysługiwać będą wszelkie prawa, w
tym autorskie prawa majątkowe do Utworu oraz prawa te nie będą w żaden sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto Wykonawca zapewnia, że żaden
z elementów lub fragmentów Utworu, ani Utwór jako całość - nie będą naruszały
jakichkolwiek praw, dóbr osobistych, interesów osób trzecich, ani chronionej tajemnicy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powyższe zapewnienia i oświadczenia.
W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca
zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ww.
praw oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku wszelkich świadczeń z tego tytułu, a
w przypadku wszczęcia postępowania sądowego w tym zakresie – Wykonawca zobowiązuje
się do niego wstąpić w charakterze interwenienta ubocznego, bądź strony.
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3. Przeniesienie praw, o których mowa w Umowie, obejmuje wszelkie prawa do Utworu, a w
szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką
zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską,
komputerową, niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy,
rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania;
b) wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy, trwały oraz kopia jego zapisów; archiwizacja
zapisów;
c) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne
udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym; w sieci Internet, w innych sieciach, m.in. telefonicznych,
teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne;
udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych;
d) wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów,
utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w
różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą
ilustracyjną lub informacyjną;
e) wszelkie formy eksploatacji i dystrybucji Utworu, tak w formie graficznej, tekstowej,
zapisu elektronicznego i komputerowego jak i innych form, zarówno w wersji
drukowanej, jak i elektronicznej lub komputerowej, sprzedaż i nieodpłatne
udostępnianie drogą wysyłkową i internetową, wydania w prasie, tym drukowanej i
internetowej, w dowolnych portalach, serwisach, vortalach, na dowolnych stronach
internetowych, w postaci insertów na wszelkich znanych nośnikach, itp.;
f) dowolne wykorzystanie w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w
tym związanych z Utworem i Zamawiającym, jak również wyłącznie prawo do zezwalania
na dokonywanie przedruków w prasie, Internecie i innych mediach.
4. Wszędzie tam, gdzie Umowa dotyczy Utworu lub przeniesienia praw lub udzieleniu
zgód/zezwoleń do Utworu, postanowienia te w równym stopniu dotyczą:
a) Utworu jako całości, poszczególnych jego fragmentów, elementów, składników lub
części;
b) każdej wersji Utworu lub jego części, fragmentu, składnika lub elementu, niezależnie
od etapu prac nad Utworem, na którym powstał, w postaci ukończonej lub
nieukończonej;
c) opracowań Utworu, jego aktualizacji, zmian;
d) obszaru całego świata, bez żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych;
e) całego okresu trwania praw do Utworu.
5. Przeniesienie praw do Utworu – zgodnie z Umową i na polach eksploatacji w niej
wskazanych - obejmuje również zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiającego
autorskiego prawa zależnego do Utworu – tj. prawa do dokonywania jego m.in. dowolnych
zmian, aktualizacji, przeróbek, skrótów, modyfikacji oraz do korzystania i rozporządzania
tymi opracowaniami w pełnym zakresie, a także prawo do dalszego udzielania takiego
zezwolenia osobom trzecim.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu jest nieograniczone
czasowo i terytorialnie. Zamawiający może wykorzystywać Utwór na całym świecie, we
wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały
czas trwania autorskich praw majątkowych. Zamawiający ma prawo udzielać licencji do
korzystania z Utworu przez osoby trzecie na warunkach określonych przez Zamawiającego,
jak również przenosić autorskie prawa majątkowe do Utworu.
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7. Zamawiający będzie jedynym podmiotem upoważnionym do podejmowania decyzji odnośnie
sposobu i terminu wykorzystania Utworu, a w przypadku gdy Zamawiający zrezygnuje z
rozpowszechniania Utworu, prawo do rozpowszechniania nie wróci do Wykonawcy, ani do
innych osób. Zamawiający decyduje o pierwszym i kolejnych terminach wykorzystania Utworu.
Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania ani rozpowszechnienia Utworu, a także
nie będzie ponosił odpowiedzialności odszkodowawczej za ewentualne szkody lub utracone
korzyści powstałe w związku z brakiem skierowania Utworu do wykorzystania.
8. Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarzy i nośników, na których Utwór
utrwalono oraz dostarczono Zamawiającemu, każdorazowo i oddzielnie dla danej części
Utworu.
9. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie Utworu – tj. z możliwością podawania imienia,
nazwiska bądź pseudonimu Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że w przyszłości nie będzie wnosił
przeciwko niemu i jego następcom prawnym żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z
Utworu.
§ 10
(Postanowienia dodatkowe)
Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczności, wymienionych w ust. 2.
2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień umownych
w przypadkach:
- zmian w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów,
- zajścia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działań lub zaniechań:
a. osób trzecich,
b. osób upełnomocnionych przez strony umowy,
c. organów,
d. Zamawiającego,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających obiektywnie –
bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący niemożliwym spełnienie
świadczeń stron umowy w sposób określony pierwotnie w umowie,
- zajścia okoliczności, na które strony nie miały wpływu, a dotyczące działania sił przyrody,
- wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie
można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego, zmiana osób wskazanych w § 8 ust. 9 i 10 nie wymaga zmiany umowy.
3. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy,
zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
4. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu
Ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent
m. st. Warszawy, a co za tym idzie, nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych
Urzędu m. st. Warszawy lub Lasów Miejskich – Warszawa.
1.

28

W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks cywilny i Prawa zamówień publicznych.
6. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy może być dokonana wyłącznie za zgodą
Zamawiającego.
7. Integralną częścią niniejszej umowy są podpisane załączniki.
8. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
5.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 2 do umowy
Szczegółowy opis zakresu ekspertyzy dendrologicznej
Opracowanie winno być przygotowane w 2 egzemplarzach w formie papierowej w twardej
oprawie oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF oraz DOC. Wyniki
ekspertyzy należy przedstawić w formie tabelarycznej zgodnie z poniższym zakresem:
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

Wymiary drzewa:
− wysokość
− średnica korony
− obwód pnia na wys. 1,30 m
Określenie stanu drzewa z uwzględnieniem:
a.
korony:
− określenie sylwetki korony
− stopień deformacji korony,
− konstrukcja korony (np. czy jest typowa dla gatunku, rozwidlenia i ich rodzaj)
− posusz (np. w %)
− obłamania
− nekrozy liści
b.
pnia:
− kształt pnia
− rany (np. % udział obwodu pnia)
− defekty (np. określenie rodzaju)
− ubytki (np. określenie rodzaju)
− odrosty pniowe (np. określenie rodzaju)
− pochylenie pnia
c.
systemu korzeniowego:
− korzeni powierzchniowych (np. określenie rodzaju)
− odrostów korzeniowych (np. określenie rodzaju)
Określenie warunków wegetacji drzewa z uwzględnieniem:
− rodzaj nawierzchni pod okapem korony
− odczyn gleby
Ocenę stanu zdrowotnego drzewa, uwzględniające dokładne określenie występujących
na drzewie:
− chorób
− szkodników
− bakterii
− grzybów
Określenie fazy witalności wg Roloffa
Określenie występowania kolizji:
− z infrastrukturą
− z innymi drzewami
Pomiaru statyki drzewa metodami szacunkowymi (np.VTA)
Określenie wytrzymałości pnia na złamanie metodami szacunkowymi (np.VTA)
Zaplanowanie koniecznych prac pielęgnacyjnych:
30

− zabiegi na drzewie (np. cięcia, wiązania, podpory, odciągi) – w przypadku
konieczności wykonania innych cięć niż sanitarne dokładne określenie miejsc
proponowanych cięć; dokładne określenie miejsc, w których konieczne jest
założenie wiązań oraz określenie ich wytrzymałości;
− zalecenia dotyczące poprawy warunków siedliskowych (np. rozluźnienie podłoża,
analiza biologiczno-chemiczna, mikoryza, wymiana gleby, usuwanie samosiewów),
z określeniem zaleceń co do najkorzystniejszego terminu ich wykonania;
− zalecenia dotyczące zwalczania stwierdzonych chorób, bakterii, szkodników
i grzybów.
10) Określenie stwarzanego przez drzewo poziomu ryzyka (np. bardzo niski, niski, średni,
wysoki, bardzo wysoki);
11) Wykonanie badania oraz pomiaru statyki drzewa i oceny wytrzymałości pnia na
badanie z użyciem testu ociażeniowego, rezystograficznego lub badania za pomocą
tomografu komputerowego w uzasadnionych przypadkach;
12) Wykonanie dokumentacji fotograficznej w postaci cyfrowej (pliki jpg*) dla każdego
drzewa.

Załącznik 3 do umowy
Szkic mapowy z lokalizacją drzew dla części …….., obwód ………………..
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

.................................., dn. ........................

Pełna nazwa firmy:
................................................................................................................
Adres firmy: ...........................................................................................
(kod, miasto, ulica, numer domu)
Województwo i powiat: .........................................................................
Nr tel. .....................................................................................................
Nr fax. ....................................................................................................
Adres e – mail ........................................................................................
Strona www. ..........................................................................................
NIP: ........................................................................................................
REGON: .................................................................................................
Nazwa banku i nr oddziału .....................................................................
Nr rachunku bankowego (26 cyfrowy w standardzie NRB):
.................................................................................................................
Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* (*należy wskazać właściwe)

OFERTA NA: wykonanie ekspertyz dendrologicznych
dla Lasów Miejskich – Warszawa

Do:
Lasy Miejskie – Warszawa,
ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa
z dopiskiem „oferta LM-W.ZP.260.21.2018”

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu
zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy cz. I Obwód Leśny Las
Sobieskiego:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%

.........................................................................zł.

Cena brutto ..............................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
wskazane w załączniku 3a/ nr 1 do umowy
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Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy cz. II Obwód Leśny
Kabaty:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%

.........................................................................zł.

Cena brutto ..............................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
wskazane w załączniku 3b/ nr 1 do umowy
Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy cz. III Obwód Leśny Las
Bemowo - Koło:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%

.........................................................................zł.

Cena brutto ..............................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
wskazane w załączniku 3c/ nr 1 do umowy
Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy cz. IV Obwód Leśny
Bielany – Młociny:
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...............................................................zł.
Obowiązujący podatek VAT .......%

.........................................................................zł.

Cena brutto ..............................................................................................................zł.
Słownie: .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

wskazane w załączniku 3d/ nr 1 do umowy
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WYKAZ USŁUG
potwierdzający spełnienie kryteriów oceny według kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

Ekspertyza dendrologiczna drzew
Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz drzew testem
obciążeniowym oraz przy użyciu tomografu komputerowego w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres jest krótszy to w tym okresie
2 pkt za każde drzewo objęte ekspertyzą wykonaną testem obciążeniowym oraz 3 pkt za każdą
kolejne drzewo objęte ekspertyzą wykonaną przy użyciu tomografu sonicznego, jednak nie więcej
niż 40 pkt

Lp.

Nazwa ekspertyzy

Instytucja zlecająca
ekspertyzę, data
wykonania

Liczba drzew
objętych testem
obciążeniowym

Liczba drzew
objętych użyciem
tomografu
komputerowego

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
….

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji Wykonawcy)

34

Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn.
zm.).*

Jednocześnie oświadczamy, że:
1.

Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wyjaśnieniami*
i/lub zmianami* Specyfikacji i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami
i zasadami postępowania.
2.
Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.
W zaoferowanej powyżej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Realizację usług objętych przedmiotem zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców/
z udziałem podwykonawców*:
Część zamówienia, którą zamierzamy powierzyć Nazwa (firma) podwykonawcy
podwykonawcom

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert.

6.

Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3:
Nazwa oświadczenia lub dokumentu
Numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia
u Zamawiającego, w którym Wykonawca złożył
oświadczenia lub dokumenty

7.

Istotne postanowienia umowy Zamawiającego akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy
się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, iż nie umieścimy lub nie
będziemy żądać umieszczania w zawieranej umowie po wyborze naszej oferty, jakichkolwiek
postanowień za wyjątkiem postanowień o charakterze informacyjnych lub wskazujących na sposób
wykonywania umowy w zakresie komunikacji stron i form tej komunikacji.
8.
Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania istotnej zmiany
postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści niniejszej oferty, zgodnie z warunkami
określonymi w Załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9.
Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ___ do ___*
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86 ust. 4 ustawy)

10.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
__________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________
Osoba do kontaktu: _________________________________________________
11.
Oświadczamy, że sposób reprezentacji naszego przedsiębiorstwa/ konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego postępowania jest następujący:
_________________________________________________________________________
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………

*/ niepotrzebne
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Załącznik nr 3a do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Umowy
......................................., dn. ..........................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Specyfikacja Cenowo- Ilościowa Cz. I Obwód Leśny Las Sobieskiego

OFERTA
Zakres ekspertyzy

Kosz
netto/szt.

Koszt
brutto/szt.

szt. drzew

Łączny
koszt netto

Łączny koszt
brutto

wykonana metodą VTA
za badania rezystografem
za badania tomografem
Za wykonanie testów
SUMA

54

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………………
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Załącznik nr 3b do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Umowy
......................................., dn. ..........................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Specyfikacja Cenowo- Ilościowa Cz. II Obwód Leśny Kabaty

OFERTA
Zakres ekspertyzy

Kosz
netto/szt.

Koszt
brutto/szt.

szt. drzew

Łączny
koszt netto

Łączny koszt
brutto

wykonana metodą VTA
za badania rezystografem
za badania tomografem
Za wykonanie testów
SUMA

54

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………………

Załącznik nr 3c do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Umowy
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......................................., dn. ..........................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Specyfikacja Cenowo- Ilościowa Cz. III Obwód Leśny Bemowo - Koło Cz. IV Obwód Leśny Bielany - Młociny

OFERTA
Zakres ekspertyzy

Kosz
netto/szt.

Koszt
brutto/szt.

szt. drzew

Łączny
koszt netto

Łączny koszt
brutto

wykonana metodą VTA
za badania rezystografem
za badania tomografem
Za wykonanie testów
SUMA
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Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………………
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Załącznik nr 3d do SIWZ oraz załącznik nr 1 do Umowy
......................................., dn. ..........................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Specyfikacja Cenowo- Ilościowa Cz. IV Obwód Leśny Bielany - Młociny

OFERTA
Zakres ekspertyzy

Kosz
netto/szt.

Koszt
brutto/szt.

szt. drzew

Łączny
koszt netto

Łączny koszt
brutto

wykonana metodą VTA
za badania rezystografem
za badania tomografem
Za wykonanie testów
SUMA
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Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy …………………………
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Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................., dn. ..........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie badań i
ekspertyz dendrologicznych dla Lasów Miejskich – Warszawa”, oświadczamy, że wykonaliśmy w
okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące usługi na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu:

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Przedmiot usług z podaniem
ich wartości

Lp.

usługę na wykonanie prac z
obejmujące swoim zakresem
wykonanie specjalistycznego
opracowania
dendrologicznego –
ekspertyzy (opinii)
dendrologicznej z użyciem
specjalistycznego sprzętu
diagnostycznego tj. m.in.
tomograf soniczny, test
obciążeniowy

Daty wykonania
(od – do)

Zasoby udostępnione
przez podmiot trzeci
Podmiot, na rzecz którego usługa
(właściwe zaznaczyć
została wykonana
„x”)
(nazwa odbiorcy, adres, telefon)
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Do niniejszego wykazu dołączamy następujące dokumenty potwierdzające należyte wykonanie
wyszczególnionych w powyższej tabeli:
1.
_____________________________
2.
_____________________________
3.
_____________________________

Miejsce i data ……………………

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
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Załącznik nr 5 do SIWZ
......................................., dn. ..........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie badań i
ekspertyz dendrologicznych dla Lasów Miejskich – Warszawa.

Wykonawca, wykaże, że :
•
dysponuje osobą/osobami, która/które została przeszkolona i zostało to
potwierdzone wydaniem stosownego dokumentu do obsługi posiadanego sprzętu
diagnostycznego wskazana w pkt. b),

Lp.

Imię i nazwisko

Odpowiednio
Uprawnienia/zakres uprawnień

Podstawa do
dysponowania osobą

Miejsce i data …………………………………….……

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
*/ niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6 do SIWZ
......................................., dn. ..........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym
Nazwa i adres Wykonawcy: ...........................................................................................................

..................................................................................................................................................
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie badań i ekspertyz dendrologicznych dla Lasów Miejskich – Warszawa
oświadczamy, że dysponujemy nw. sprzętem:

Lp.

Rodzaj sprzętu

Ilość

1.

Tomograf soniczny

1 szt.

2.

rezystograf

1 szt.

3.

Sprzęt do wykonywania prób
obciążeniowych

1 szt.

Podstawa dysponowania

……………………...............................................
/miejscowość data i podpis osoby upoważnionej/
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Dokument, który Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Załącznik nr 7 do SIWZ
......................................., dn. ..........................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu na „Wykonanie badań i ekspertyz dendrologicznych dla
Lasów Miejskich – Warszawa” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
oświadczamy, że:
*) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
*) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
1.
2.

Nazwa

Adres

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu:
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

*/ niepotrzebne skreślić

Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy ……………………………………
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Załącznik nr 8 do SIWZ
......................................., dn. ........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonanie badań i ekspertyz dendrologicznych
dla Lasów Miejskich – Warszawa”
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

…………..…………………………………………………..…………………………………………..

(wskazać

dokument

i

właściwą

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...………..
dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną

polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów:…………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…….., w następującym zakresie: ……..…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 9 do SIWZ
......................................., dn. ........................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy,

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonanie badań i ekspertyz dendrologicznych
dla Lasów Miejskich – Warszawa” oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….………………………
także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu/ podmiotów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy
mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy).

(podać

Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy zostały podjęte
następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższych

oświadczeniach

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
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