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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141420-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Usługi leśnictwa
2018/S 063-141420
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
Osoba do kontaktów: Iwona Gniadek
10-950 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 896121185
E-mail: iwona.gniadek@energa.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.energa-operator.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie Energa-Operator SA
Oddział w Olsztynie

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska,
usługa wykonywana będzie na obszarze działania Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie. Niniejsze
postępowanie obejmuje 10 obszarów: Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Ostróda, Szczytno, Iława, Elbląg,
Braniewo, Kwidzyn, Malbork
Kod NUTS PL622,PL621
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II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie.
Zamówienie podzielone jest na dziesięć (10) części - Zadania:
• Zadanie 1 - Rejon Dystrybucji Kętrzyn.
• Zadanie 2 - Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmiński.
• Zadanie 3 - Rejon Dystrybucji Olsztyn.
• Zadanie 4 - Rejon Dystrybucji Ostróda.
• Zadanie 5 - Rejon Dystrybucji Szczytno.
• Zadanie 6 - Rejon Dystrybucji Iława.
• Zadanie 7 - Rejon Dystrybucji Elbląg.
• Zadanie 8 - Rejon Dystrybucji Braniewo.
• Zadanie 9 - Rejon Dystrybucji Kwidzyn.
• Zadanie 10 - Rejon Dystrybucji Malbork.
Gdzie:
Zadania 1-10 - dotyczą wycinki pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

II.1.7)

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

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
wartość zamówienia powyżej 443 000 EUR

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający ma prawo, wielokrotnie w ciągu całego okresu trwania Umowy, do
zwiększenia przedmiotu Umowy maksymalnie do 20 % łącznej wartości netto Umowy. Warunkiem uruchomienia
opcji jest złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiedniego/-ich oświadczenia/-ń woli na co najmniej
30 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy. Okres realizacji usług w ramach prawa opcji zostanie
określony w oświadczeniu, przy czym nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu określonego w Umowie.
Do wykonywania usługi w ramach prawa opcji stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące jej
przedmiotu i realizacji

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
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Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Rejon Dystrybucji Kętrzyn
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Kętrzyn.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania.

Część nr: 2
Nazwa: Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmiński
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Lidzbark Warmiński
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 3
Nazwa: Rejon Dystrybucji Olsztyn
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Olsztyn
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 4
Nazwa: Rejon Dystrybucji Ostróda
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Ostróda
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania
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Część nr: 5
Nazwa: Rejon Dystrybucji Szczytno
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Szczytno
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 6
Nazwa: Rejon Dystrybucji Iława
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Iława
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 7
Nazwa: Rejon Dystrybucji Elbląg
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Elbląg
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 8
Nazwa: Rejon Dystrybucji Braniewo
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Braniewo
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 9
Nazwa: Rejon Dystrybucji Kwidzyn
1)
Krótki opis:
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Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Kwidzyn
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

Część nr: 10
Nazwa: Rejon Dystrybucji Malbork
1)
Krótki opis:
Sukcesywna wycinka drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nN na terenie EnergaOperator SA Oddział w Olsztynie Obszar Malbork
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
77200000, 77211400

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia Zadania

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Dla część 1: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 2: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 3: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 4: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 5: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 6: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 7: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 8: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 9: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Dla część 10: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość wniesionego przez niego
wadium powinna być równa sumie wysokości wadiów wymaganych dla tych części, na które wykonawca
składa ofertę, a uchybienie powyższemu spowoduje, że zamawiający zaliczy je na tylko tyle wadiów dla części
zamówienia o najniższych numerach, na ile pozwoli jego wysokość.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr: 58 1240 6292 1111 0010 3648 6556
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

30/03/2018
S63
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 11

Dz.U./S S63
30/03/2018
141420-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 11

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz.
1089).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały
okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Energa-Operator
SA, Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja
lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy
dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność,
jak wadium wniesione w pieniądzu. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie
może być utrudnione, dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory
odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba
że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 15.2.a IDW
rachunek bankowy zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
c) zawarcie Umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowo zrealizowane zlecenie naliczane będzie każdorazowo według cen
jednostkowych wykonanych zamówień, na podstawie faktur VAT częściowych.
Termin płatności faktury 30 dni od daty jej dostarczenia.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału
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Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do oferty wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie.
Stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz, że spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa, wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do
SIWZ.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego, zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14 (chyba, że osoba, o
której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d), pkt 15–
23 ustawy Pzp.
Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r.– Prawo Restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez.
Likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a, b i c, pkt 14
(chyba, że osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1
pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto
tysięcy złotych).
Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej:
• dla Zadania 1 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 2 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 3 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 4 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 5 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 6 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 7 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 8 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 9 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
• dla Zadania 10 - usługi polegające na przeprowadzeniu wycinki drzew i gałęzi wzdłuż i pod liniami
energetycznymi SN, WN o łącznej wartości minimum 100 000,00 PLN netto.
Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia/Zadania nie może wykazać spełniania warunku
w odniesieniu do obu części tymi samymi usługami. Wartości podane w dokumentach składanych na
potwierdzenie spełniania warunku w walutach innych niż PLN zamawiający przeliczy wg średniego kursu NBP
na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
b) osób:
Wykonawca musi skierować do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby:
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Dla Zadań od 1 do 10 - dwa zespoły po minimum 5 osób każdy (łącznie nie mniej niż 10 osób na każde
zadanie), w tym:
• minimum dwie (2) osoby przewidziane do kierowania pracami (posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „D” o
napięciu 110 kV lub wyższym).
• minimum dziesięć (10) osób posiadających uprawnienia do obsługi pił motorowych,
• minimum dwie osoby posiadające uprawnienia/kwalifikacje do wykonywania prac z wykorzystaniem technik
alpinistycznych oraz obsługi pił motorowych,
• minimum dwie (2) osoby posiadające uprawnienia do kierowania ruchem na drodze wydane przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego,
• minimum dziesięć (10) osób posiadających uprawnienia do pracy w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych,
(świadectwo kwalifikacji „E” o napięci 110 kV lub wyższym) w celu wykonania prac zgodnie z zasadami
„Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy Przy Urządzeniach Elektroenergetycznych” obowiązującej w EnergaOperator SA.
• minimum sześć (6) osób posiadających świadectwa kwalifikacyjne „E” dla osób wykonujących prace pod
napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV, w oparciu o karty technologiczne
GI-28 (usuwanie obcych przedmiotów z linii napowietrznej) oraz GI-29 (wycinka gałęzi), zgodne Instrukcją
prac pod napięciem obowiązującą w Energa Operator SA. lub innego operatora systemu dystrybucji energii
elektrycznej,
• minimum dwie (2) osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne „D” dla osób organizujących/dozorujących
prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych do 1 kV, w oparciu o karty
technologiczne GI-28 (usuwanie obcych przedmiotów z linii napowietrznej) oraz GI-29 (wycinka gałęzi), zgodne
Instrukcją prac pod napięciem obowiązującą w Energa Operator SA lub innego operatora systemu dystrybucji
energii elektrycznej.
Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia/Zadania nie może wykazać spełniania warunku w
odniesieniu do obu części tymi samymi zasobami osobowymi (tj. dany zespół przypisany jest tylko do jednego
Zadania).
c) sprzętu:
Wykonawca w celu realizacji zamówienia publicznego musi mieć dostępne następujące jednostki sprzętowe:
— dla Zadań 1-10:
• piły motorowe - minimum 6 sztuk,
• środek transportowy do wywozu drewna - minimum 2 sztuki,
• podnośnik koszowy (w przypadku prac realizowanych przy liniach WN niezbędny podnośnik z wysięgiem min.
18 m) - minimum 1 sztuka,
• rozdrabniacz do gałęzi - minimum 2 sztuki.
• minimum cztery drążki izolacyjne (posiadające aktualne badania) o napięciu znamionowym równym lub
wyższym od napięcia znamionowego linii elektroenergetycznych objętych przedmiotem zamówienia,
• kosiarkę bijakową - minimum 1 sztuka.
Wykonawca składający ofertę na dwie części zamówienia może wykazać spełnianie warunku w odniesieniu do
obu części tymi samymi zasobami sprzętowymi.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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IV.1)

Rodzaj procedury

IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Czas przyjęcia zlecenia do realizacji. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
ZP/764/606MZE/2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.5.2018 - 09:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 8.5.2018 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840/ +48 224587801

VI.4.2)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła
kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840/ +48 224587801

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.3.2018
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