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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451801-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wycinania drzew
2018/S 199-451801
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
522-100-62-16
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polska
Osoba do kontaktów: Cecylia Szymczak
Tel.: +48 261840640
E-mail: 12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Faks: +48 261840666
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.12tol.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: http://12tol.wp.mil.pl/pl/10.html
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.12tol.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
Al. Jerozolimskie 97
Warszawa
00-909
Polska
Osoba do kontaktów: Cecylia Szymczak
Tel.: +48 261840640
E-mail: 12tol.zamowienia@ron.mil.pl
Faks: +48 261840666
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.12tol.wp.mil.pl
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I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojsko

I.5)

Główny przedmiot działalności
Obrona

2/5

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie usługi wycinki drzew w ramach zadania Budowa lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacja trafo i
sieci kablowej w kompleksie wojskowym Nowa Dęba
Numer referencyjny: 38/U/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
77211400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince drzew w ramach zadania „Budowa
lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacja trafo i sieci kablowej” w kompleksie wojskowym Nowa Dęba,
obejmujące m.in.:
a) wycinkę 6372 szt. oraz drzew z powierzchni 0,0513 ha na nieruchomości położonej na terenie poligonu
wojskowego Nowa Dęba działki nr 4051/1, 4052/1 i 1325/1 zgodnie z decyzją RDLP Lublin nr ZS.224.187.2016
z dnia 1.12.2016 r. (załącznik nr 1 do SIWZ) i decyzją Wójta Gminy Majdan Królewski nr GK.6131.107.2016 z
dnia 25.1.2017 r. wraz ze specyfikacją gatunków drzew (załącznik nr 2 do SIWZ);
b) karczowanie karpin po ściętych drzewach wraz z uprzątnięciem terenu.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 440 872.09 EUR

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL824
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowa Dęba

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wycince drzew w ramach zadania „Budowa
lądowisk MEDAVAC, MAZIARNIA oraz stacja trafo i sieci kablowej” w kompleksie wojskowym Nowa Dęba,
obejmujące m.in.:
a) wycinkę 6372 szt. oraz drzew z powierzchni 0,0513 ha na nieruchomości położonej na terenie poligonu
wojskowego Nowa Dęba działki nr 4051/1, 4052/1 i 1325/1 zgodnie z decyzją RDLP Lublin nr ZS.224.187.2016
z dnia 1.12.2016 r. (załącznik nr 1 do SIWZ) i decyzją Wójta Gminy Majdan Królewski nr GK.6131.107.2016 z
dnia 25.01.2017 r. wraz ze specyfikacją gatunków drzew (załącznik nr 2 do SIWZ);
b) karczowanie karpin po ściętych drzewach wraz z uprzątnięciem terenu.
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem wycinki, o której
mowa w pkt. 4.2 SIWZ / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 440 872.06 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/12/2018
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów,
Na rzecz których usługi zostały wykonane (należy uwzględnić wymagania określone w pkt. 5.1.3 ppkt. 1) SIWZ).
2) Dowody potwierdzające, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane należycie.
3) Wykaz osób funkcyjnych, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej jedno zamówienie (usługę) podobne co do zakresu i
charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania:
Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na wycince drzew
o wartości usługi min. 50.000,00 zł brutto.
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2) Wykonawcy powinni wykazać dysponowanie osobami (lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia tych osób) posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie
umożliwiające prawidłową realizację przedmiotowego zamówienia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Za wykonany przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie niniejszego zamówienia. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta
wykonawców,wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy,na
wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 97, 00-909
Warszawa,pokój Nr 516.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-4 i 8 Ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa w formie
elektronicznej, według pkt. 7.1. SIWZ oraz instrukcji, stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ, aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).
2. Wypełniony JEDZ należy złożyć zgodnie z pkt. 7.1., 7.2. i 7.3. SIWZ.
3. Wykonawcy powinni przedłożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w Formularzu oferty zamieszczonym
na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w przypadku określonym wpkt.
18 SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018
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