Nr referencyjny nadany przez zamawiającego:

KIWK/TOt/20/I/2021/POIS/WNIOSEK_VI/ZAD. 5_NASADZENIA_CZĘŚĆ 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia sektorowego,
którego szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 1 827 260 PLN ,
prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, obowiązującego w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej
Sp. z o.o. w Katowicach

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) Nazwa i adres
Nazwa:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Wandy 6
Miejscowość:
Katowice

Województwo:
śląskie

Kod pocztowy:
40-322

Tel:
(32) 350 00 75

Adres e-mail:
kiwk@kiwk.katowice.pl
zamowienia@kiwk.katowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego:
www.kiwk.katowice.pl
I.2) Rodzaj Zamawiającego
Zamawiający sektorowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 31 drzew na terenie
nieruchomości przy ul. Nasypowej 16 w Katowicach”
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

X
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II.1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1.

Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 31 drzew na terenie nieruchomości przy
ul. Nasypowej 16 w Katowicach”
Przedmiot zamówienia polega na posadzeniu 31 drzew na terenie Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ulicy
Nasypowej 16 w Katowicach oraz ich utrzymaniu do dnia 30.10.2024r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
Przed sporządzeniem oferty zaleca się dokonanie wizji w terenie.
Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77211600-8 sadzenie drzew
77211500-7 usługi pielęgnacji drzew

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

77211600-8

Dodatkowe przedmioty

77211500-7

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

tak

tak

ilość części:

nie

nie

X

X

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Wykonawca
zobowiązany
jest
wykonać
zamówienie
z
zastrzeżeniem,
że
etap
1
przedmiotu
w terminie do 30.10.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy.

w

terminie
zamówienia

do
30.10.2024
r.,
należy
wykonać

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawców wadium
III.2) Warunki udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełnienia:
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.
2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 13 Regulaminu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
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w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie
ich łączna wiedza i doświadczenie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia- zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniany będzie
ich łączny potencjał techniczny i osobowy.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym
zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji
zamówienia. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem
ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania
tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie
do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych
wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 13 Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia i dokumenty składa każdy z podmiotów):
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, o
braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2) zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
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wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Terminy wystawienia
dokumentów stosuje się odpowiednio.
2.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11
Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć
oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - w
sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie):
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. I. 2. 2) - 4) ogłoszenia
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. I. 3, 4 ogłoszenia jest
zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, w takim
przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są
zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu
i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument
powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2 składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
określono w poszczególnych podpunktach pkt III. 2) ogłoszenia, dane finansowe zostaną przeliczone na
PLN według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych.
UWAGA:
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu.
Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i
oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający
zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14
Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Tryb otwarty

IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

X
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Kryteria:

Znaczenie

1. CENA
90%
2. TERMIN
WYKONANIA
ETAPU
1
PRZEDMIOTU
10%
ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego
postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Ranga procentowa
Maksymalna ilość punktów
Kryterium
jaką może otrzymać oferta
kryterium
Cena

90%

90 punktów

Termin wykonania etapu 1
przedmiotu zamówienia

10%

10 punktów

I.
Kryterium „cena”:
Oferta otrzyma, w kryterium „cena”, ilość punktów,podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
wynikającą z poniższego wzoru:
cena brutto niepodlegajacej odrzuceniu oferty z najniższą ceną
ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------------

x 90

cena brutto oferty badanej
II.

Kryterium „termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia”:
Maksymalny termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia jaki może zaoferować wykonawca to:
30.10.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy.
Wykonawca może zaoferować krótszy termin wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia, licząc od
dnia podpisania umowy, za który otrzyma dodatkowe punkty wg poniższych zasad:
Termin wykonania etapu 1 przedmiotu
zamówienia wskazany w przedziale:

Ilość punktów jaką otrzyma oferta:

od 24.10.2021 r. do 30.10.2021 r.

0,00 pkt

od 17.10.2021 r. do 23.10.2021 r.

5,00 pkt

od dnia podpisania umowy do 16.10.2021 r.

10,00 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta Wykonawcy wynosi 10,00 pkt.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia
dłuższego niż 30.10.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy lub nie zaoferowania w ogóle żadnego
terminu wykonania etapu 1 przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na
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podstawie art. 39 ust. 1. lit b Regulaminu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą
sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy): www.kiwk.katowice.pl

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data:

04/08/2021 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 10 : 00
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sekretariat, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna
Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice
IV.3.3) Termin związania ofertą
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.4) Informacje dodatkowe:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące
postanowienia:
• określenie celu gospodarczego,
• oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i
rękojmi
• określenie lidera
• określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
• wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu
wykonania zamówienia oraz upływu terminu rękojmi
• określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego
• zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
2) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3) Przedmiotowe zamówienie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, II oś Priorytetowa. Projekt
„Uporządkowanie systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II”.
4) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 30 ust. 1
lit. d) Regulaminu.
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5) Informacje o możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania oraz
określenie warunków takiej zmiany:
A. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
B. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we
wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ, tj.:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że możliwość dokonania takich zmian
przewidziana została w niniejszej umowie.
2. Zgodnie z art. 50 Regulaminu przewiduje się możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w
następującym zakresie:
a) zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;
b) zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
c) zmianę nr rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 3
d) zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
e) zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;
f) zmianę terminu realizacji etapu 1 przedmiotu umowy z powodu warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie nasadzeń lub z powodów niezależnych od
Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy następują na wniosek Wykonawcy/Zamawiającego,
złożony drugiej Stronie Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy na podstawie ust. 2 następuje na wniosek
Wykonawcy/Zamawiającego, złożony drugiej Stronie Umowy w formie pisemnej. Wniosek musi
zawierać uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy oraz wszelkie niezbędne
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę dokonania zamian w
umowie.
5. Zmiany treści Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obydwie
Strony, pod rygorem nieważności.
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