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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340001-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2022/S 120-340001

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Dudek
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.:  +48 717710900
Faks:  +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Spółka Gminy powołana do realizacji zadań z zakresu organizowania i zarządzania zadaniami 
inwestycyjnymi Gminy

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

II.1.1) Nazwa:
04130 - Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za wycinki zieleni wysokiej wykonanej w ramach zadania 
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (...)
Numer referencyjny: ZP/32/PN/2022

II.1.2) Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensujących wycinkę drzew w ramach zadania: 
„Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) 
wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego 
Wrocław – Popowice”, w czterech lokalizacjach: na skwerze im. Adama Wójcika, przy ul. Dyrekcyjnej, przy ul. 
Zawalnej, wzdłuż ul. Na Ostatnim Groszu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77314000 Usługi utrzymania gruntów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzeń kompensujących wycinkę drzew w ramach zadania: 
„Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) 
wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego 
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Wrocław – Popowice”, w czterech lokalizacjach: na skwerze im. Adama Wójcika, przy ul. Dyrekcyjnej, przy ul. 
Zawalnej, wzdłuż ul. Na Ostatnim Groszu.
2. Zakres zamówienia.
2.1. Skwer im. Adama Wójcika
W ramach zamówienia, zgodnie z projektem autorstwa SYSTRA SA Oddział z Polsce, ul. Komandorska 14,
50-022 Wrocław, należy:
a) wykonać nasadzenia zieleni wraz przygotowaniem podłoża,
b) wypełnić korą obszary pod krzewami,
c) wypełnić otoczakami obszary pod drzewami i trawą ozdobną,
d) wykonać inne czynności zgodnie z dokumentacją projektową,
e) pielęgnować nasadzoną zieleń przez okres 36 miesięcy,
f) zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót,
g) sporządzić operat kolaudacyjny.
2.2. Skwer przy ul. Dyrekcyjnej
W ramach zamówienia, zgodnie z projektem autorstwa SYSTRA SA Oddział z Polsce, ul. Komandorska 14,
50-022 Wrocław, należy:
a) uprzątnąć podłoże z chwastów, korzeni, kamieni oraz resztek pobudowlanych i innych zanieczyszczeń,
b) wyrównać teren oraz nawieźć na cały obszar ziemi urodzajnej,
c) wykonać ciągi piesze o nawierzchni mineralno-żwirowej,
d) wykonać mur z gabionów,
e) wykonać nasadzenia zieleni,
f) wykonać inne czynności zgodnie z dokumentacją projektową,
g) wykonać inwentaryzację majątku drogowego,
h) wykonać projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem obsługi komunikacyjnej placu budowy oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia potrzebne do wdrożenia organizacji ruchu na czas 
wykonywania wszystkich robót objętych niniejszym zamówieniem, oraz wdrożyć utrzymać i zlikwidować tą 
organizację ruchu po zakończonych pracach.
i) pielęgnować nasadzoną zieleń przez okres 36 miesięcy,
j) zapewnić stały nadzór dendrologiczny oraz pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót.
k) sporządzić operat kolaudacyjny.
2.3. Skwer przy ul. Zawalnej
W ramach zamówienia, zgodnie z projektem autorstwa Arch It, ul. Wierzbowa 15/52, 50-056 Wrocław, należy:
a) wykonać nasadzenia zieleni wraz z przygotowaniem podłoża,
b) odtworzyć łąkę kwietną na wszystkich obszarach zielonych,
c) pielęgnować nasadzoną zieleń przez okres 36 miesięcy,
d) zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót.
e) sporządzić operat kolaudacyjny.
2.4. Ul. Na Ostatnim Groszu
W ramach zamówienia, zgodnie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego, należy:
a) wykonać nasadzenia zieleni wraz z przygotowaniem podłoża,
b) odtworzyć trawnik po nasadzeniach,
c) pielęgnować nasadzoną zieleń przez okres 36 miesięcy,
d) zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu robót,
e) wykonać Inwentaryzację majątku drogowego,
l) wykonać projekt organizacji ruchu zastępczego wraz z projektem obsługi komunikacyjnej placu budowy oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia potrzebne do wdrożenia organizacji ruchu na czas 
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wykonywania wszystkich robót objętych niniejszym zamówieniem, oraz wdrożyć utrzymać i zlikwidować tą 
organizację ruchu po zakończonych pracach.
m) sporządzić operat kolaudacyjny
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. muszą:
1. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek ten uważa się za spełniony jeżeli:
1.1. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na zagospodarowaniu tj. wykonaniu nasadzeń 
drzew i krzewów oraz wykonaniu obsiewu co najmniej jednego terenu zieleni o powierzchni przynajmniej 200 
m2 w terenie miejskim oraz
1.2. Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu nasadzeń w terenie miejskim co 
najmniej 40 szt. drzew każde o obwodzie co najmniej 16 cm.
UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i zawodowy. W myśl postanowieniom art. 
117 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 
zdolnościach poszczególnych członków konsorcjum, którzy wykonają usługi do realizacji, których te zdolności 
są wymagane. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonają 
poszczególni członkowie konsorcjum – wzór w Załączniku 4. Oświadczenie dotyczące zakresu deklarowanych 
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prac jakie będą wykonywać poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 
być zgodne z warunkiem udziału w postępowaniu jakim wykazywał się dany członek konsorcjum.
Zamawiający wyjaśnia, że na potrzeby niniejszego postępowania definiuje w następujący sposób:
1) teren miejski - teren położony w granicach administracyjnych miasta;
2) teren zieleni - teren wraz z infrastrukturą techniczną funkcjonalnie z nim związaną, pokryty roślinnością tj. 
parki, zieleńce, skwery, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie, zabytkowe a także 
zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej a także podwórka.
Ocena spełniania ww. warunków zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty 
wg formuły: „spełnia – nie spełnia".

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 23/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wrocławskich Inwestycji sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 
50-059.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W związku z ograniczeniem liczby znaków w sekcjach ogłoszenia informacje dot. podstawy wykluczenia oraz 
wykazu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia 
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oraz szczegółowy opis kryteriów oceny ofert, zostały określone w IDW część I SWZ – pod adresem (http://
wi.wroc.pl/html/przetargi.html).
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. Informacje na 
temat zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp znajdują się w SWZ pod adresem (http://wi.wroc.pl/
html/przetargi.html).
3. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 139 ust. 1 Pzp możliwość w pierwszej kolejności dokonania badania 
i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawcę wobec którego zajdzie co najmniej jedna 
z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4, 8, 10 ustawy Pzp oraz na podstawie 
art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz art. 
5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 
1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie 
zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji 
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
5. Zamawiający zgodnie z ustawą Pzp przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) dowodów, określających czy usługi zostały
wykonane należycie.
6. Na wezwanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 
w §2 pkt 1, 2, 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r.
ws. podmiotowych środków dowodowych jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP), a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument
dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zastosowanie mają zasady określone w § 4 ww. 
rozporządzenia.
7. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub art. 14 RODO, 
zostały zawarte w pkt 32 IDW.
8. Zamawiający wymaga złożenia oferty, pod rygorem nieważności, za pośrednictwem miniPortalu oraz 
elektronicznej skrzynki podawczej (ePuap).
9. Oferta, pod rygorem nieważności, musi być w formie elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
10. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia oferty zostały określone w IDW.
11. Szczegóły dotyczące sposobu komunikacji pomiędzy wykonawcami, a zamawiającym zostały określone w 
IDW.
12. Stosownie do art. 139 ust. 2 Pzp wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oświadczenia/
oświadczeń, o którym/o których mowa w pkt 12.1.1 oraz 13. IDW (Jednolity europejski dokument zamówienia).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp, oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 505 
do art. 590 ustawy pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2022
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