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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493907-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi wycinania drzew
2020/S 203-493907

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie, pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, w imieniu którego działa 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 80
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod pocztowy: 85-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl 
Tel.:  +48 523705718
Faks:  +48 523705716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

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

II.1.1) Nazwa:
„Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW 
Włocławek w 2020 r.”
Numer referencyjny: O1.N4.361.06.2020

II.1.2) Główny kod CPV
77211400 Usługi wycinania drzew
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług:
a) wycięcie drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy (294 szt. drzew zgodnie z wykazem – 
załącznik nr 10);
b) karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej istniejącego 
poziomu pobocza wraz z zasypaniem dołów oraz właściwym zagęszczeniem gruntu;
c) oczyszczenie terenu po wycięciu drzew i frezowaniu pni;
d) zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę (w tym drewna będącego na bazach RDW Włocławek) 
od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza (usługi wyceny 
brakarskiej zostały dokonane na podstawie odrębnego zamówienia publicznego na zlecenie i koszt 
Zamawiającego) – wycena poszczególnych drzew przeznaczonych do wycięcia znajduje się w załączniku nr 11 
do SIWZ.
Szczegółowe zasady wykonania usługi zawiera załącznik – wzór umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie administrowane przez RDW Włocławek zostały wskazane w załączniku nr 10 i 12 do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: „Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich 
administrowanych przez RDW Włocławek w 2020 r.”.
Wspólny słownik zamówień:
— CPV 77.21.14.00- 6 – usługi wycinania drzew,
— CPV 77.21.10.00-2 – usługi uboczne związane z pozyskaniem drewna.
2. Szczegółowe zasady wykonania usługi zawiera załącznik – wzór umowy.
3. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług:
a) wycięcie drzew wraz z wywozem dłużycy i gałęzi poza pas drogowy (294 szt. drzew zgodnie z wykazem- 
załącznik nr 10);
b) karczowanie drzew, frezowanie pni zlokalizowanych w koronie drogi na głębokość 20 cm poniżej istniejącego 
poziomu pobocza wraz z zasypaniem dołów oraz właściwym zagęszczeniem gruntu;
c) oczyszczenie terenu po wycięciu drzew i frezowaniu pni;
d) zakup pozyskanego drewna przez Wykonawcę (w tym drewna będącego na bazach RDW Włocławek) 
od Zamawiającego w cenie określonej z szacowania drewna dokonanego przez brakarza (usługi wyceny 
brakarskiej zostały dokonane na podstawie odrębnego zamówienia publicznego na zlecenie i koszt 
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Zamawiającego) – wycena poszczególnych drzew przeznaczonych do wycięcia znajduje się w załączniku nr 11 
do SIWZ;
e) oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (projekt tymczasowej 
organizacji ruchu na czas wycinania przekaże Zamawiający);
f) sporządzenie protokołu z występowania siedlisk gniazd ptasich w koronie drzew przeznaczonych do wycinki.
5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) 3 pilarzy;
b) 2 pracowników do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia;
c) 1 kierowcę – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym powyżej 3,5 T lub 
ciągnikiem z zestawem przyczep;
d) 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 110 182.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 14.12.2020–18.12.2020 – ostateczny 
termin realizacji zamówienia zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:
a) doświadczenie zawodowe: Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do 
należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie 
ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
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w tym okresie – wykonał lub wykonuje należycie przynajmniej 1 usługę polegające na wycince drzew, przy czym 
wartość brutto usługi (w ramach jednej umowy) powinna wynosić co najmniej 80 000,00 PLN brutto;
b) kwalifikacje zawodowe: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
1) 3 pilarzami – osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił mechanicznych,
2) 2 pracownikami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia – osoby posiadające aktualne 
uprawnienia do zatrzymywania i kierowania ruchem wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub 
równoważne,
3) 1 kierowcą – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym powyżej 3,5 T lub 
ciągnikiem z zestawem przyczep,
4) 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach.
Wymagane osoby nie mogą łączyć funkcji z punktów 1, 2, 3. Zamawiający dopuszcza żeby jeden z trzech 
pilarzy posiadał aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum) warunki z ppkt 1.1–1.3 mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
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Zamawiający otworzy oferty jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć do Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław – pokój nr 4.
2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
3. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2021/2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże w 
wysokości nie większej niż 100 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
Warunkiem udzielenia zamówień, o których mowa w zdaniu pierwszym jest posiadanie środków finansowych na 
ich wykonanie. Na okoliczność ich wystąpienia, zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Szacunkowa wartość wskazana w pkt II.2.6 zawiera wartość zamówienia, o którym mowa powyżej.
XXIX. Klauzula informacyjna związana z wprowadzeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE l 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”:
1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:
a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. +48 523705713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl 
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest pan Witold 
Antosik tel. +48 523705733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl 
c) dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę 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 (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących 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;
g) w odniesieniu danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) Wykonawca jak i osoby, których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego 
wskazanego w art. 14 RODO posiadają:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym 
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,
8.3. 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 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,
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (...)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się 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.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie 
drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość 
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy 
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
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