
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

PRZEPROWADZENIE BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWO-KONSERWACYJNYCH 
NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Komprachcice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413082

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Komprachcice

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-070

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/ 403 17 12

1.5.8.) Numer faksu: 77/ 403 17 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@komprachcice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komprachcice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PRZEPROWADZENIE BIEŻĄCYCH PRAC UTRZYMANIOWO-KONSERWACYJNYCH 
NA ROWACH MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY KOMPRACHCICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21a88d85-37b7-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00249092/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-28 10:42

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002724/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Udrożnienie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Komprachcice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html. oraz https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postepowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem:
- miniPortalu: https://minipostal.uzp.pl
- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wsp/portal
Adres e-mail: ug@komprachcice.pl
Adres skrzynki ePUAP to: /6300muywi2/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal – dostępnego na stronie internetowej pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-
korzystania.
Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
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Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako Załącznik nr
10 do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP oraz adres e-mail, na które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajemnica przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3 ppkt 2) adres e-mail. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu MR.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Komprachcicach ul. Kolejowa 3,
46-070 Komprachcice, NIP: 9910471296;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: ug@komprachcice.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (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);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz 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);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rowy nr 1 i 2 Domecko
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4.2.5.) Wartość części: 28944,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 3 Domecko

4.2.5.) Wartość części: 32654,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
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Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 1 Ochodze

4.2.5.) Wartość części: 28961,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
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P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rowy nr 2,3,4 i 5 Ochodze

4.2.5.) Wartość części: 30448,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 1 Osiny

4.2.5.) Wartość części: 18971,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 2 Osiny

4.2.5.) Wartość części: 45995,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rowy nr 3i4 Osiny

4.2.5.) Wartość części: 2136,95 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
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treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 1 Polska Nowa wieś

4.2.5.) Wartość części: 17226,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
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porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 2 Polska Nowa Wieś

4.2.5.) Wartość części: 16452,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rów nr 3 Polska Nowa Wieś

4.2.5.) Wartość części: 20598,10 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60%
2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40%
oddzielnie dla każdej części zamówienia.
2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru:
P = C + T
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 
C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”,
T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”.
3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach:
1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez
porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze
wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru:
C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60
2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez
przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób:
a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania
przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym
kryterium 0 punktów,
b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów,
c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy –
ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy
Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt
w niniejszym kryterium.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana
oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska
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największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej:
a) dla Części 1:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 20 000,00 zł;
b) dla Części 2:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 20 000,00 zł;
c) dla Części 3:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 20 000,00 zł;
d) dla Części 4:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 20 000,00 zł;
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e) dla Części 5:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 10 000,00 zł;
f) dla Części 6:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 20 000,00 zł;
g) dla Części 7:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 1 000,00 zł;
h) dla Części 8:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 10 000,00 zł;
i) dla Części 9:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 10 000,00 zł;
j) dla Części 10:
1 pracę polegającą na wykonaniu konserwacji rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości brutto co
najmniej 10 000,00 zł.
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną Część, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się tym samym
doświadczeniem zawodowym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, 
w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
c) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z
wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do
SWZ, 
w okresie ostatnich 3 lat, 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 te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa 
w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ, odpowiednio dla danej części postępowania, na którą Wykonawca
składa ofertę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4 ppkt 2 lit. b) Rozdział IX SWZ, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się je
odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt 1 odnoszący się do wymaganych terminów
ważności dokumentów stosuje się.

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub
inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) należy załączyć do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3. W odniesieniu do warunków określonych w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, wymagania te muszą
być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać
osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną).
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne
z treścią Załącznika nr 3 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że
każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje
brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani wypełnić w Formularzu oferty lub dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy stanowiącego
Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art.
455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane
razem z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę składają się: 
1. Formularz Ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2. Kosztorys ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ odpowiednio dla danej
części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, zgodne w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania
ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie
których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji;
3) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty
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podpisuje pełnomocnik;
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 3 SWZ, zgodne 
w treści z Załącznikiem nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 8 SWZ, aktualne na dzień składania ofert,
dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zgodne w
treści z Załącznikiem nr 4 do SWZ, (jeżeli dotyczy).
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 10
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 28944,90 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 32654,70 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 28961,85 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 30448,40 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 18971,30 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 45995,50 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 2136,95 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 17226,35 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 9
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 16452,00 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 10
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 20598,10 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 1) Cena brutto (C) - waga kryterium 60% 2) Termin wykonania (T) - waga kryterium 40% oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Ocena ofert zostanie dokonana wg poniższego wzoru: P = C + T gdzie: P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,  C – liczba punktów w kryterium „cena brutto”, T – liczba punktów w kryterium „termin wykonania”. 3. Ocena w poszczególnych kryteriach dokonywana będzie na poniższych zasadach: 1) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 1) poprzez porównanie ceny brutto oferty badanej dla danej części zamówienia do ceny brutto najniższej ze wszystkich ważnych ofert dla danej części zamówienia, wg poniższego wzoru: C = cena brutto najniższa ze wszystkich ważnych ofert / cena brutto oferty badanej x 60 2) Każda z ważnych ofert będzie punktowana w kryterium określonym w pkt 1 ppkt 2) poprzez przyznanie punktów za zaoferowany termin w wykonaniu przedmiotu umowy, w następujący sposób: a) za zaoferowanie maksymalnego, wymaganego przez Zamawiającego w SWZ terminu wykonania przedmiotu umowy, tj.: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy ofercie zostanie przyznane w tym kryterium 0 punktów, b) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 4 tygodni od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 20 punktów, c) za zaoferowanie terminu wykonania przedmiotu umowy do 3 tygodni, od dnia podpisania umowy – ofercie zostaną przyznane w tym kryterium 40 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający przyjmie do oceny maksymalny termin wykonania przedmiotu umowy i przyzna 0,00 pkt w niniejszym kryterium. 4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą dla danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej. Za najkorzystniejszą dla danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w pkt 2.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ; b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; c) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,  z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług wykonanych, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ,  w okresie ostatnich 3 lat, 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 te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest  w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Treść zawarta w wykazie musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa  w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 4) SWZ, odpowiednio dla danej części postępowania, na którą Wykonawca składa ofertę.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-08 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-08 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-07

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


