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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie nr DZ.TZ.341.76.2018  1. Zamawiający:  Miasto Poznań  Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań NIP 209-00-01-440, REGON 631257822, tel. (61) 647 72 00, faks: (61) 820-17-09,  strona internetowa: www.zdm.poznan.pl e-mail: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl  2. Tryb udzielenia zamówienia:  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)  zwanej w dalszej części tego dokumentu – Ustawą. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.  3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu cięć sanitarnych, korygujących  i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie części Jeżyc w Poznaniu.   
 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego słownika zamówień (CPV):  77340000-5 – Usługi okrzesywania drzew i przycinania żywopłotów, 77341000-2 – Okrzesywanie drzew, 77211500-7 – Usługi pielęgnacji drzew.  3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  3.1.1. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją usługi objętej przedmiotem zamówienia:  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie cięć pielęgnacyjnych, korygujących i technicznych w koronach 382 sztuk drzew (załącznik nr 2) na podstawie inwentaryzacji opracowanej przez podmiot:  - Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna Lynx z siedzibą w Poznań wykonał przegląd drzewostanu w dzielnicach Stare Miasto i Jeżyce;  Załącznik nr 2 do SIWZ – zakres prac zawiera wykaz ulic, gdzie wyszczególniono wszystkie drzewa przeznaczone do wykonania cięć pielęgnacyjnych, technicznych i korygujących.  Ww. wymieniony załącznik zawiera opis lokalizacji poszczególnych drzew wskazanych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Każde drzewo wymienione jest indywidualnie, z podaniem nazwy gatunkowej oraz numeru inwentaryzacyjnego i obwodu pnia. Wykazy powstały w oparciu o przeglądy drzewostanu wykonane jesienią 2017 roku  Drzewa przewidziane do zabiegów pielęgnacyjnych ponumerowane zostały kolorem zielonym oraz oznaczone kropką. Każdy z wykazów zawiera drzewa zlokalizowane w pasach drogowych oraz na działkach nie będących pasami drogowymi ale powierzone Zarządowi Dróg Miejskich w administrowanie  (tzw. powierzenia).  Na drzewach wskazanych w załączniku nr 2  Zamawiający wymaga wykonania kompleksowego cięcia tj. usunięcia konarów i gałęzi obumarłych, nadłamanych, wykonania niezbędnej korekty statyki drzewa, usunięcia odrostów z pni i korzeni drzew, podkrzesania drzew z zachowaniem skrajni drogowej wysokości 2,2 m nad chodnikiem i ścieżkami rowerowymi oraz do 4,5 m nad jezdną a także  usunięcie jemioły poprzez jej wyłamanie lub wycięcie bez wycinania konarów  (w zakresie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru). Tylko jemioła zlokalizowana w wierzchołkowych częściach konarów i gałęzi może być usunięta razem z konarem i gałęzią na której rośnie. W przypadku części drzew (wyszczególnionych w tabelach), zgodnie z opisami nie należy podkrzesywać, podnosić koron drzew, celem odbudowania ich dolnych partii. Opisy w tabelach z wykazami drzew do zabiegów pielęgnacyjnych mają charakter pomocniczy. Cięcia należy wykonywać zachowując jak najbardziej naturalny pokrój drzewa. Przy niektórych cięciach sanitarnych należy kompleksowo wykonać cięcia formujące całej korony.  Kwalifikacja drzew wielopniowych do pozycji przedmiarowych:  - drzewa wielopniowe zostały zakwalifikowane do odpowiedniej grupy drzew na podstawie sumy obwodów poszczególnych pni. 
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 Po przycięciu koron drzew numery na pniach należy starannie zamalować na kolor czarny. Zamalowywanie znaków ma nastąpić w czasie odbioru z przedstawicielem Zamawiającego (lub w uzgodnieniu z nim). Drzewa mające oznaczenia w kolorze pomarańczowym przewidziane są do wycinki, która będzie przedmiotem odrębnego postępowania przetargowego z uwagi na aktualny brak decyzji zezwalających na ich wycinkę. Oznaczeń na tych drzewach nie należy zamalowywać. Zamawiający wymaga zamalowania numerów na wszystkich drzewach wymienionych w wykazie drzew, zarówno tych przewidzianych do pielęgnacji, jak i tych z opisem do zamalowania numerów na pniu.  Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia grubizny (pnie, konary i gałęzie powyżej średnicy 7cm) do magazynu ZDM na ul. Energetyczna  4 (poprzednia nazwa adresowa Gdyńska 46/50). Drewno wymagające przewiezienia do magazynu należy pociąć na odcinki długości 1-1,5 m. Wypróchniałą grubiznę, drobiznę (czyli gałęzie i konary poniżej 7 cm średnicy), należy przy pomocy rębaka do gałęzi rozdrobnić. Rozdrobniony materiał należy zagospodarować poprzez rozłożenie i wyrównanie mulczu (warstwy grubości około 5 cm) w skupinach krzewów oraz misach drzew w pasach drogowych na terenie dzielnicy lub przewieźć na magazyn ZDM (ul. Energetyczna 4 dawniej Gdyńska 46/50), zgodnie ze wskazaniami przedstawiciela Zamawiającego. W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac porządkowych polegających na odtworzeniu zniszczonych w czasie prowadzenia prac trawników, poprzez dowiezienie ziemi urodzajnej, zasianie nasion traw oraz do bieżącego uprzątnięcia gałęzi i ścinek drewna z chodników i jezdni. Nie jest możliwe składowanie  gałęzi lub odpadów na terenie chodników, miejsc postojowych przez okres dłuższy niż do końca dnia roboczego. Zamawiający przewiduje zmniejszenie  lub zwiększenie zakresu prac w nw. przypadkach. W przypadku napotkania przez Wykonawcę drzew nieoznaczonych do zabiegów pielęgnacyjnych, które zostały uszkodzone w międzyczasie lub nie zostały zinwentaryzowane przez wykonawców przeglądów, lub tez w międzyczasie ich stan zdrowotny uległ zmianie, a jednocześnie zagrażających życiu i mieniu, wchodzących w kolizje ze skrajnia drogowa oraz z innego powodu wymagających wykonania specjalistycznych cięć w koronach, Zamawiający oczekuje wskazania ich, oznakowania, sfotografowania, zgłoszenia Zamawiającemu. Zamawiający po weryfikacji niezwłocznie zadecyduje o zwiększeniu lub zmniejszeniu zakresu prac o wskazane drzewo zagrażające lub wymagające wykonania cięć w koronach. Zamawiający ma prawo odstąpić od wykonania prac w koronach części drzew w przypadku stwierdzenia znikomego lub nieistotnego dla bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego zakresu prac wskazanych w charakterystyce drzew powstałej podczas jesiennego przeglądu lub  w przypadku znacznego pogorszenia kondycji skutkującej koniecznością wskazania drzewa do wycinki. W wyjątkowych przypadkach należy dokonać zmiany drzew wskazanych do zabiegów (nie więcej niż o 30 % całkowitej liczby drzew wskazanych do zabiegów pielęgnacyjnych).  Prace należy wykonywać  z poszanowaniem  wobec gatunków zwierząt chronionych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie pod kątem występowania lęgowych gatunków ptaków, nietoperzy, owadów. W przypadku stwierdzenia obecności gatunków chronionych lub ich siedlisk należy niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru, celem uzyskania odpowiednich odstępstw. Prace na takich drzewach należy niezwłocznie przerwać. Termin wykonania cięć pielęgnacyjnych na drzewie będącym siedliskiem gatunku chronionego zostanie wydłużony o czas uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich zezwoleń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przy nieprzerwanym ruchu ulicznym, zabezpieczenia terenu na czas prowadzonych prac oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu w czasie trwania prac, oznakowania prac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.  Dodatkowe zadania podczas realizacji prac Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do: właściwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich oraz wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca prac zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zasłaniane każdorazowo po zejściu z terenu prac (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami;  Dla ułatwienia Zamawiający zamieszcza (w załączniku nr 4 do SIWZ) schematy oznakowania miejsca prac zaproponowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jakie powinny obowiązywać podczas prowadzenia prac. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek natychmiast po podpisaniu umowy, przed przystąpieniem do realizacji zadania wystąpić do ZDM z wnioskiem o wydanie decyzji (nieodpłatnej) na zajęcie pasa drogowego (jeden wspólny wniosek i jedna wspólna decyzja dla całego zadania i całego okresu prowadzenia prac; każdej ulicy musi zostać 
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przyporządkowany konkretny typ/numer Tymczasowego oznakowania) oraz powiadamiać Miejskiego Inżyniera Ruchu drogą mailową na 24 godziny przed rozpoczęciem prac na każdej z ulic.  UWAGA: Przewiduje się, że decyzja na zajęcie pasa drogowego zostanie wydana w terminie do 20 dni od złożenia wniosku – Wykonawca ma obowiązek uwzględnić tę okoliczność podczas realizacji umowy. Zamawiający zaleca złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku, gdy decyzja zostanie wydana w przewidywanym powyżej terminie, konsekwencje ewentualnego braku możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym w punkcie 7 SIWZ ponosi Wykonawca, tj. termin wydania decyzji nie będzie stanowił podstawy do wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.  Składając wniosek do ZDM w sprawie wydania  decyzji na nieodpłatne  zajęcie pasa drogowego, wykonawca ma obowiązek załączyć potwierdzenie – kopię zawiadomienia wysłanego do MIR (w trybie awaryjnym) oraz do POLICJI z informacją/ powiadomieniem o tymczasowej zmianie organizacji ruchu – do wypełnienia zgodnie  z załączony drukiem- wysłanie mailem, link druku: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-transportu-i-zieleni,2499/zmiany-organizacji-ruchu-zgloszenie-wprowadzenia-zatwierdzonej-zmiany-organizacji-ruchu-stalej-lub-czasowej,254627/   konieczne załączenie wg jakich schematów organizacji ruchu działać będzie Wykonawca. Wniosek do ZDM, RAZEM Z KOPIĄ WYSŁANEGO DO MIR i Policji (wrd@poznan.policja.gov.pl) powiadomienia należy uzupełnić o schematy oznakowania, wykaz ulic oraz datę rozpoczęcia i datę zakończenia prac.  3.2. Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew: W ramach realizacji zadania przewidywane są następujące rodzaje cięć: - cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych; (jemioła musi być wycięta bez usuwania konarów) - cięcia korygujące, mające za zadanie poprawienie niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa przez pochylenie pnia, jednostronną lub asymetryczną koronę; - cięcia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego oraz elementów infrastruktury technicznej. Dla utrzymania skrajni drogowej cięciu podlegają korony drzew do wysokość 4,5 m nad jezdną oraz 2,2 m nad chodnikiem oraz cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg. W czasie prowadzenia prac: 1) należy dążyć do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej średnicy; 2) cięcia wszystkich konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę tzn. pozostawienie nasady gałęzi nienaruszonej. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach nie należy naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).                             
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                 3) Cięcia należy dokonywać tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.                   4) Usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów): - cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do -1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej gałęzi; - cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada; - cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę)                 
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5) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi. 6) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. 7) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet  i tym podobnych narzędzi. 8) Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. 9)  Piły i sekatory używane do cięcia muszą być ostre, aby nie powodowały szarpania i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa.   W niektórych przypadkach (wyszczególnionych w przedmiarze prac – zał. nr 1 oraz wykazie drzew – zał. nr 2)  wymagane jest założenie na drzewach wiązań elastycznych o parametrach nie gorszych niż np. Cobra, Boa. Wykonawca odpowiedzialny jest za użyte i zastosowane materiały do wiązania koron drzew (w celu zabezpieczenia ich przez rozłamaniem) oraz za zgodność montażu z wiedzą arborystyczną. Wymagane jest zastosowanie  wyłącznie materiałów posiadających certyfikaty świadczące o ich przydatności do wiązania drzew, o odporności na warunki atmosferyczne, odporności na UV oraz odporności na zerwanie przy danych parametrach  przy założeniu niepogorszenia tych parametrów przez co najmniej 10 lat. Po wykonaniu wiązań Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  certyfikatów potwierdzających montaż konkretnych typów wiązań, ich parametry techniczne oraz gwarancję. Wykonawca po wykonaniu cięć powinien dokonać oceny konstrukcji i wytrzymałości ich korony oraz  w porozumienia z inspektorem nadzoru zweryfikować przewidzianą ilość wiązań i podjąć ostateczną decyzję o ich ilości tak, aby odpowiednio wzmocnić konstrukcję drzewa. Przewidziane jest powykonawcze rozliczenie wynagrodzenia za montaż konkretnej liczby wiązań.   3.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.   3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie specjalistycznego cięcia koron drzew.  3.6. Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w tych dokumentach.  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  3.7. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.  3.8. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi: a) umowa musi zawierać, dokładne określenie dostawy lub usługi podlegających podzleceniu, b) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni.  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie czynności określonych w przedmiarze-oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) i im podobnych na warunkach wynikających z umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian terminów realizacji oraz cen jednostkowych po przeprowadzonych negocjacjach.  
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6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  7. Termin wykonania zamówienia:   80 dni od dnia zawarcia umowy  8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.     9. Warunki udziału w postępowaniu:  9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, 2, 4 i 8 Ustawy.  2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: a) wykonania (dotyczy tylko projektów zakończonych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie, co najmniej 
1 usługi polegającej na wykonaniu prac pielęgnacyjnych w koronach drzew przyulicznych (cięcia 
sanitarne lub korygujące), o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 PLN netto.  
UWAGA: Wartość umów zawieranych w walucie obcej, należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia umowy.   

b) dysponowania co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję brygadzisty, odpowiedzialną za 
koordynację i kierowanie pracami pielęgnacyjnymi w koronach drzew – osoba posiadająca minimum 
wykształcenie średnie kierunkowe (ogrodnicze, architektura krajobrazu lub leśne) oraz minimum 3-letnią 
praktykę w realizacji prac związanych z pielęgnacją koron drzew; 

c) dysponowania co najmniej trzema osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji pilarza drzew ozdobnych, posiadającymi ukończony kurs pilarza drzew ozdobnych i minimum 3-letnią praktykę w wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew; d) dysponowania co najmniej dwiema osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji pilarza-alpinisty, posiadającymi ukończony kurs pilarza drzew ozdobnych i minimum 3-letnią praktykę w wykonywaniu specjalistycznych cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew metodą alpinistyczną.    9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków, o których mowa  w pkt. 9.1.2 lit. b)-d). SIWZ wykazują łącznie. Nie dopuszcza się łącznego wykazania spełniania warunku, o którym mowa w punkcie 9.1.2 lit. a). 9.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.2) SIWZ  w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie  od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  9.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 9.3. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia tj. przedkładając pisemne zobowiązanie podmiotu na zasobach którego polega (wypełniony  i podpisany załącznik nr 8 do SIWZ); b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,  czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art.24 ust.5 pkt.1, 2, 4 i 8 Ustawy; c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Złożone oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.4.a musi jednoznacznie wskazywać  na przyszły udział w realizacji zamówienia podmiotu udostępniającego zasoby w charakterze podwykonawcy (dotyczy posiadanego doświadczenia).  10. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu  oraz brak podstaw wykluczenia. 
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10.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa  w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  10.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  w postępowaniu  zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.10.1. SIWZ.  10.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  a) odpisu 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; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  lub innego dokumentu potwierdzającego, 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) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; d) wykazu usług, w zakresie określonym w pkt. 9.1.2 a) SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech 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 oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (wypełniony i podpisany załącznik nr 9 do SIWZ); e) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją  na temat ich uprawnień, wykształcenia i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ).  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. a-c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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 (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 10.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:  11.1 W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, za pośrednictwem poczty (operatora świadczącego usługi pocztowe)  lub drogą elektroniczną (skan pisma), z zastrzeżeniem pkt 3. Zamawiający do kontaktów z nim podaje adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@zdm.poznan.pl 
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Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane faksem lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 11.2. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu, adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie (formularzu ofertowym) zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 1 oświadczy, że wiadomości (pisma) nie otrzymał. 11.3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, oświadczeń  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych  przez Zamawiającego oraz pełnomocnictw. 11.4. Każdy Wykonawca ma prawo w dowolnej formie: pismem, faxem lub mailem zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. W przypadku wyboru formy pisemnej pytania należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem „Wydział Zamówień Publicznych. Pytanie do SIWZ. Pilne”.  Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ musi wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ. 11.5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest Piotr Matejczuk – Wydział Zamówień Publicznych, tel. +48 61 64 77 222.  12. Wymagania dotyczące wadium: 12.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN.  12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 12.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP  S.A. Nr 42 1020 4027 0000 1902 1262 7081, z adnotacją: Wadium w przetargu pn. „Cięcia sanitarne, korygujące  i techniczne w koronach drzew przyulicznych na terenie części Jeżyc w Poznaniu”, a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego). 12.5. W Wydziale Finansowo-Księgowym Zamawiającego - pok. 215 lub w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich - pok. 08 należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, a dokument potwierdzający złożenie wadium załączyć do oferty. 12.6. Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium. 12.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione.  13. Termin związania ofertą: 13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 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 jednak niż 60 dni. 
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13.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie powoduje utraty wadium. 13.5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  14. Opis sposobu przygotowania ofert: 14.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. 14.2. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, napisana czytelnie trwałą techniką oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 14.3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zadaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  14.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 14.5.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 14.6. Strony oferty i jej załączników powinny posiadać numerację. Poprawki muszą być umieszczone czytelnie  oraz opatrzone podpisem  osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy. 14.7. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane oświadczenie - załącznik nr 6 do SIWZ; 3) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 4) Wyceniony przedmiar–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Wycena polega na każdorazowym wpisaniu przez wykonawcę cen jednostkowych usług, obejmujących koszty wykonania wszelkich czynności określonych w pkt 16 SIWZ, do kolumny pn. „Cena jedn.” lub „Cena” oraz wartości iloczynu ilości i ceny jednostkowej do kolumny pn. „Wartość” przedmiaru–oferta wycenianego przez wykonawcę. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy czyli do dwóch miejsc po przecinku przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.   14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa). 14.9. Wykonawca do oferty powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium na warunkach określonych  w punkcie 12 SIWZ. 14.10. Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. 14.11. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu. Opakowanie należy opisać następująco:  NAZWA I SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH UL. WILCZAK 17, 61–623 POZNAŃ  OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.: „CIĘCIA SANITARNE, KORYGUJĄCE  I TECHNICZNE W KORONACH DRZEW PRZYULICZNYCH NA TERENIE CZĘŚCI JEŻYC W POZNANIU”  NIE OTWIERAĆ PRZED 16.08.2018r. GODZ 10:00  14.12. Na opakowaniu oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
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14.13. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien  w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Informacje te (wraz z niezbędnymi dokumentami wskazującymi, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane.  Powyższe znajduje również zastosowanie w przypadku składania przez Wykonawcę uzupełnień/ wyjaśnień  na wystosowane przez Zamawiającego w trakcie postępowania wezwania. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert  tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofercie.   15. Miejsce i termin składania ofert: 15.1 Ofertę należy złożyć do dnia 16.08.2018r. do godz. 9.30 w Kancelarii Zarządu Dróg Miejskich - pok. 08, przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 15.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.08.2018r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Zarządu Dróg Miejskich, przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań. 15.3 Otwarcie ofert jest jawne. 15.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 15.5 Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą.  16. Opis sposobu obliczenia ceny: 16.1. Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty, koszty wszelkich elementów przedmiotu zamówienia obejmujące czynności określone w przedmiarze-oferta (Załącznik nr 1 do SIWZ) jak i pozostałe elementy przedmiotu zamówienia, wymienione w punkcie 3 – „Opis przedmiotu zamówienia” niniejszej specyfikacji. 16.2. W obliczonej przez Wykonawcę cenie należy uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami opłaty i podatki. Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT.  16.3. 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 (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) 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 podatku VAT.  17. Zamawiający dopuszcza rozliczenie z Wykonawcą tylko w złotych polskich.  18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 18.1. Zamawiający dla każdej z części zamówienia dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium:   - cena – 100%, 18.2. Dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryterium w skali 0-100 punktów, zgodnie z następującym wzorem:  (CN x 100) / CB = liczba punktów przyznana badanej ofercie  gdzie:  CN – cena oferty z najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu CB – cena badanej oferty  18.3. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  
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19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wykonawcę, drogą elektroniczną do przedstawienia w terminie nie dłuższym niż 4 dni od otrzymania wezwania: a) podpisanej przez Wykonawcę umowy (w 4 egz.) między Wykonawcą i Zamawiającym sporządzonego zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, b) kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe dla osób wskazanych  w pkt 9.1.2 a) SIWZ, c)  wykazu pracowników wskazującego osoby zatrudnione na umowę o pracę i wykonujące czynności  o których mowa w pkt. 3.5. SIWZ, d) polisy OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że jest on ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości co najmniej 150 000,00 zł, e) Zamawiający dopuszcza możliwość nieprzedłożenia podpisanej przez Wykonawcę umowy w przypadku złożenia przez Wykonawcę, w terminie określonym powyżej, podpisu pod umową przygotowana przez Zamawiającego na podstawie wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Brak  po okresie 2 dni od wezwania, o którym mowa powyżej, podpisu Wykonawcy pod umową traktowane będzie na równi z uchylaniem się Wykonawcy od podpisania umowy. Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa powyżej będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy. Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony  mu projekt umowy wpisując jednocześnie datę dokonania tej czynności i opatrując umowę odpowiednim numerem.   20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  21. Zawarcie i zmiana umowy: 21.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 3 do SIWZ  i na warunkach w nim określonych. 21.2.   poniżej.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian  w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. k), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz  z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
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wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,  w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz  z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. 21.3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności uzasadniających zmianę umowy, z wyjątkiem okoliczności opisanych w punkcie 21.2 lit. a)-c). 21.4. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy nie przesądza  o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany  w treści umowy.   22. Środki ochrony prawnej: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.  Postanowienia końcowe: 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:  
 administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl; 
 z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się pod nr telefonu: 885 340 040, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl; 
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   
 dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp; 
 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 
 osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *; 
− 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, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

 osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
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− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników. 
** 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 innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

  
Załączniki: - Załącznik Nr 1 – przedmiar-oferta, - Załącznik Nr 2 – zakres rzeczowy,  - Załącznik Nr 3 – wzór umowy,  - Załącznik Nr 4 – schematy organizacji ruchu,  - Załącznik Nr 5 – formularz ofertowy,   - Załącznik Nr 6 – oświadczenie,   - Załącznik Nr 7 -  oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, - Załącznik Nr 8 -  zobowiązanie do udostępnienia zasobów,  Dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:  -Załącznik Nr 9 - wykaz usług,  -Załącznik Nr 10 - wykaz osób.   


