
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-13/08

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz

 ....................................................
(pieczęć Zamawiającego)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony do 206.000 EURO
II. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  nr 19, poz. 177 ze zmianami).

III. Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

tel  (0-61) 65-12-406
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: zamowienia  @swarzedz.pl  
internet: http://bip.swarzedz.eu

IV. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 03.07.2008r., godz. 11:00, pok. 202
V. Termin i miejsce otwarcie ofert: dnia 03.07.2008r., godz. 11:30, pok. 207

VI. Zakres dostaw według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia udzielenia zamówienia do dnia 
15 października 2008r.

VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział 3. Wykaz wymaganych dokumentów.
Rozdział 4. Druk oferty.
Rozdział 5. Projekt umowy.

Zatwierdzam

............……………………………
(podpis kierownika Zamawiającego)

dnia 27.02.2008 roku
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWÓW

 1.Opis  sposobu  porozumiewania  Zamawiającego  z  Wykonawcami  oraz  przygotowania  i 
złożenia ofert 
 1.1. Zamawiający  oraz  Wykonawcy  przekazują  sobie  wnioski,  oświadczenia,  zawiadomienia  oraz 

informacje drogą pisemną lub faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić 
fakt otrzymania faksem wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji.

 1.2.Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej 
specyfikacji:
 a)Wykonawca ponosi  wszelkie  ryzyko związane ze  złożeniem oferty w niewłaściwej  formie  lub 

terminie.
 b)Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zdobycia  wszelkich  informacji,  które  będą  konieczne  do 

przygotowania oferty.
 1.3.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. A ponadto:
 1.4.Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  załączone  mogą  być  wykorzystane 

jedynie w celu sporządzenia oferty.
 1.5.Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia.  Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert 

wariantowych, częściowych.
 1.6.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 1.7.Forma oferty.
 a)Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 b)Oferta  musi  być  napisana  czytelnie  (odręcznie,  na  maszynie,  komputerze  lub  inna  trwałą 

techniką)  w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 
załączone  do  oferty  wraz  z  tłumaczeniami  w języku polskim sporządzonymi  przez  tłumaczy 
przysięgłych.

 c) Treść  oferty  musi  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania 
Wykonawcy.

 d)Wszystkie zapisane strony oferty (w tym wszystkie zapisane strony jej załączników) muszą 
być:
– kolejno ponumerowane (błędy w numeracji nie powodują odrzucenia oferty);
– zaparafowane przez  osobę  wymienioną  w odpisie  z  właściwego  rejestru  lub  ewidencji, 

upoważnioną  przez  wyżej  wymienioną  osobę  do  podpisania  oferty;  w  tym  ostatnim 
przypadku do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty – podpisane 
przez osoby figurujące w rejestrze lub ewidencji;  (uchybienia w parafowaniu nie powodują 
odrzucenia oferty);

– oświadczenia  wykonawcy  (tj.  formularz  ofertowy,  załączone  do  niego  wykazy  i 
oświadczenia)muszą  być  podpisane przez  osobę  wymienioną  w  odpisie  z  właściwego 
rejestru lub ewidencji, upoważnioną przez wyżej wymienioną osobę do podpisania oferty; w 
tym ostatnim przypadku do  oferty  należy  dołączyć  upoważnienie  do  podpisania 
oferty –  podpisane  przez  osoby  figurujące  w  rejestrze  lub  ewidencji;  oświadczenie  nie 
podpisane zgodnie z niniejszym wymogiem traktowane będzie jak nie złożone.

– ponadto każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty 
musi  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem  (poświadczenie  za  zgodność  z 
oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub 
imienną  osoby  podpisującej  ofertę  oraz  napisem  „za  zgodność  z  oryginałem”  lub 
poświadczenie  notarialne)  –  brak  poświadczenia  strony  kopii  dokumentu  będzie 
traktowany jak jej niezałączenie do oferty.

 e)Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez 
osobę podpisującą ofertę.

 1.8.Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w opakowaniu, które:
 a) będzie zaadresowane na Zamawiającego, zgodnie z pkt III specyfikacji;
 b)będzie zawierać dane adresowe Wykonawcy składającego ofertę;
 c) będzie posiadać oznaczenie:
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„Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz”
„Nie otwierać przed dniem 03.07.2008 r. przed godz. 11:30”

 1.9.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1

62 – 020 Swarzędz
w pokoju 202, do dnia 03.07.2008 r., do godz. 11:00

 1.10.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. 
Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  upływie  terminu  ich  składania  będą  zwrócone  bez 
otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 1.11.Wykonawca może wprowadzić  zmiany lub wycofać  złożoną przez  siebie  ofertę pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
oferty. Powiadomienie musi być złożone w kopercie oznaczonej w sposób określony w pkt. 1.7. z 
dopiskiem “zmiana” lub “wycofanie”.

 2.Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2.1.Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 a)Wykonawca  może  zwrócić  się pisemnie  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień (pisemnie), chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji 
wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 b)Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim Wykonawcom,  którym 
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

 c) Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  takim  przypadku 
sporządza  informację  zawierającą  zgłoszone  na  zebraniu  zapytania  o  wyjaśnienie  treści 
specyfikacji oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania 
doręcza się niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.

 2.2.Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 a)W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  w  każdym  czasie,  przed 

upływem  terminu  do  składania  ofert,  zmodyfikować  treść  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 b)Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów 
oceny ofert.

 c) Zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  do 
wprowadzenia  w  ofertach  zmian  wynikających  z  modyfikacji  treści  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.  O przedłużeniu  terminu składania  ofert  Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia.

 3.Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
 3.1.Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w dniu 03.07.2008 r.,  o godz.  11:30 w pokoju nr 

207.
 3.2.Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich  składania. 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 3.3.Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert  Zamawiający poda  kwotę,  jaką zamierza przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia.
 3.4.Podczas otwierania kopert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: imię i nazwisko, nazwę 

(firmę)  wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny  oferty, 
terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji,  warunków płatności  zawartych w 
ofercie.

 3.5.W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego pisemny wniosek, 
Zamawiający prześle mu wyżej wymienione informacje dotyczące ofert, które zostały otwarte.

 3.6.Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  negocjacji  między  Zamawiającym a  Wykonawcą,  dotyczących 
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złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza 
ceny.

 3.7.Zamawiający poprawi w treści ofert oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 
w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców.

 3.8.Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:
 a)w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 

– jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

– jeżeli  cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i  liczbą, przyjmuje się,  że prawidłowo 
podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu 
obliczeniu ceny; 

 b)w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: 
– jeżeli  obliczona  cena  nie  odpowiada  sumie  cen  za  części  zamówienia,  przyjmuje  się,  że 

prawidłowo podano ceny za części zamówienia, 
– jeżeli  cenę  za  część  zamówienia  podano  rozbieżnie  słownie  i  liczbą,  przyjmuje  się,  że 

prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, 
– jeżeli  ani  cena  za część  zamówienia  podana liczbą,  ani  podana  słownie  nie  odpowiadają 

obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone 
słownie; 

 c) w przypadku  oferty  z  ceną  określoną  za  cały  przedmiot  zamówienia  albo  jego  część  (cena 
ryczałtowa): 
– przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, 
– jeżeli  cena  ryczałtowa  podana  liczbą  nie  odpowiada  cenie  ryczałtowej  podanej  słownie, 

przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, 
– jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo 

podano poszczególne ceny ryczałtowe. 
 3.9.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany 

te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.
 3.10.Podczas otwarcia ofert Zamawiający udzieli informacji o wycofanych ofertach. Oferty te nie będą 

otwierane.

 4.Wymagania stawiane Wykonawcom
 4.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki:
 a) Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia
 b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia:
• Należycie  wykonane  3  zadania  o  podobnym  zakresie  i  złożoności  (tj.  polegające  na 

sadzeniu drzew i krzewów, o wartości nie mniejszej od ceny ofertowej) w ciągu ostatnich 3 
lat;

• dysponują co najmniej 2 pracownikami legitymującymi się wykształceniem ogrodniczym i 
co  najmniej  2-letnim  stażem pracy  w  firmie  specjalizującej  się  w  zakresie  zakładania 
terenów zieleni;

• Dysponują co najmniej następującym sprzętem:
• Samochód dostawczy, 
• Glebogryzarka

 c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 e)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.

 5.Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

 a)wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę 
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie 
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

 b)wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość  ogłoszono,  z 
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony 
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli 
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poprzez likwidację majątku upadłego;
 c) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia 

społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni  przewidziane  prawem 
zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości 
wykonania decyzji właściwego organu;

 d)osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za 
przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko 
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia 
korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

 g)spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano za przestępstwo popełnione w związku z  postępowaniem o udzielenie 
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową, 
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne 
przestępstwo  popełnione w celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

 h)osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przekupstwa, 
przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

 i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

 j) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 pkt 1-3.

 k) wykonawców,  którzy  wykonywali  bezpośrednio  czynności  związane  z  przygotowaniem 
prowadzonego  postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi  w  dokonywaniu  tych  czynności,  chyba  że  udział  tych  wykonawców  w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym 
udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

 l) wykonawców,  którzy  złożyli  nieprawdziwe informacje  mające  wpływ na wynik  prowadzonego 
postępowania;

 m)wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub 
dokumentów  potwierdzających  spełnianie  tych  warunków  lub  złożone  dokumenty  zawierają 
błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

 n)wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, 
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

 5.2.Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania  o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 5.3.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 6.Odrzucenie oferty.
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 6.1.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 a) jest niezgodna z ustawą;
 b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 c) jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji;
 d)zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 e) została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z pkt 3.8 

specyfikacji, lub błędy w obliczeniu ceny;
 g)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
 h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 7.Sposób obliczenia ceny oferty.
 7.1.Cenę ofertową (cenę brutto) należy przedstawić w złotych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku.
 7.2.Stawki i  ceny wymienione przez Wykonawcę są stawkami i cenami stałymi w okresie realizacji 

umowy i nie będą podlegały w tym okresie żadnej waloryzacji.
 7.3.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 7.4.Zamawiający,  oceniając  wyjaśnienia,  bierze  pod  uwagę  obiektywne  czynniki,  w  szczególności 
oszczędność  metody  wykonania  zamówienia,  wybrane  rozwiązania  techniczne,  wyjątkowo 
sprzyjające  warunki  wykonywania  zamówienia  dostępne  dla  Wykonawcy,  oryginalność  projektu 
Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

 7.5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli  dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 8.Ocena ofert.
 8.1.Oceny  ofert  będzie  dokonywała  Komisja  Przetargowa.  W  pierwszej  kolejności  ocenie  będzie 

podlegało  spełnienie  warunków  formalnych.  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert  oraz  dokonać poprawek oczywistych 
pomyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

 8.2.W dalszej kolejności Komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców 
zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W odniesieniu do 
Wykonawców,  którzy  spełnili  postawione  warunki,  Komisja  dokona  oceny  ich  ofert  zgodnie  z 
niniejszym punktem specyfikacji.

 8.3.W  toku  dokonywania  oceny  złożonych  ofert  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez 
Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert.  Przy  wyborze  oferty 
Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp. Kryterium Waga

1. Cena 100 (%)

8.4. Kryteria wyboru ofert będą oceniane w skali 0-100 pkt.

8.5. Sposób obliczania wartości punktowej:
Ocena punktowa oferty będzie stanowić sumę punktacji uzyskanej w obu kryteriach.

Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana wg wzoru:

Wartość punktowa kryterium =

Gdzie:
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W - waga
Cmin - cena najniższej oferty,
Cn - cena badanej oferty

PORÓWNANIU OFERT BĘDZIE SŁUŻYĆ CENA CAŁKOWITA OBLICZONA WG STAWKI PODATKU 
VAT OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU OTWARCIA OFERT.

 9.Zasady wyboru i udzielania zamówienia:
 9.1.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 a)Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 b) Jeżeli  nie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z niższą ceną. 

 c) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 
cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 d)Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.

 e)  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
 9.2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

 a) spełnia wszystkie wymagania  przedstawione w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

 b)spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

 9.3.O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia  podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano, oraz jej cenę. Jednocześnie Zamawiający powiadomi o odrzuceniu ofert oraz 
wykluczeniu Wykonawców.

 10.Wadium.
 10.1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych).
 10.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,  a  do oferty należy 

załączyć  dokument (np.  kserokopia  przelewu,  kserokopia  poręczenia)  potwierdzający  jego 
wniesienie.

 10.3.Forma wadium.
 a)Wadium może być wniesione w:

– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 
109, poz. 1158, z późn. zm.).

 10.4.Miejsce wniesienia wadium.
 a)Miejsce wniesienia wadium w formie pieniądza:

BZ WBK S.A. 
Oddział Swarzędz
konto nr 14 1090 1450 0000 0000 4500 0049

– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli  w dniu otwarcia ofert 
kwota określona w pkt. 10.1. znajduje się na powyższym rachunku Zamawiającego.

 b)Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej formie:
– W przypadku, gdy Wykonawca wnosi  wadium w formie poręczenia  bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których 
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mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn zm.), Zamawiający wymaga 
złożenia oryginału w Referacie Gospodarki Finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
pok. 306 i 307.

 10.5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż w pieniądzu dokument 
ten musi zawierać następujące zapisy:
 a) dane gwaranta;
 b)gwarancję wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach;

– gdy dostawca lub wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
• nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

 c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony
w pkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 d)podpisy  umożliwiające  identyfikację  osób  podpisujących  (czytelne  lub  potwierdzone  imienną 
pieczątką).

 10.6.Zwrot wadium.
 a)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

– upłynął termin związania ofertą;
– zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i  wniesiono zabezpieczenie należytego 

wykonania tej umowy;
– zamawiający  unieważnił  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  a  protesty  zostały 

ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.
 b)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

– który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
– który został wykluczony z postępowania;
– którego oferta została odrzucona.

 c)Złożenie  przez  Wykonawcę,  którego  oferta  została  odrzucona  lub  wykluczonego  z 
postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez 
Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

 d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy  rachunku  bankowego,  na  którym było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji  bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 10.7.Przepadek wadium.
 a)  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy.

 11.Termin związania ofertą.
 11.1.Wykonawca związany jest ofertą przez okres  30 dni  licząc od dnia, w którym upłynie termin 

składania ofert.
 11.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 11.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
 11.4.Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 12.Jawność postępowania.
 12.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
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 12.2.W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 
protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  zwany  dalej  "protokołem",  zawierający  co 
najmniej:

 a) opis przedmiotu zamówienia;
 b) informację o trybie udzielenia zamówienia;
 c) informacje o Wykonawcach;
 d)cenę i inne istotne elementy ofert;
 e)wskazanie wybranej oferty.

 12.3.Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  informacja  z  zebrania  wszystkich  wykonawców w celu 
wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców 
oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 12.4.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej  oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od 
chwili ich otwarcia.

 12.5.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

 12.6.Udostępnienie dokumentów nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający po otrzymaniu 
wniosku  niezwłocznie  wyznaczy  termin  oraz  miejsce  udostępnienia  wyżej  wymienionych 
dokumentów i poinformuje o tym pisemnie Wykonawców. Udostępnienie dokumentów będzie miało 
miejsce w obecności przedstawiciela Zamawiającego zostanie potwierdzone protokołem.

 13.Obowiązki Zamawiającego:
 13.1.Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o zamówienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wskazując imię
i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) tego Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
cenę. Ogłoszenie zawierające powyższe informacje zostanie niezwłocznie wysłane do uczestników 
postępowania.

 13.2.Wszyscy Wykonawcy będą poinformowani o:
 a) zmianach dotyczących postępowania,
 b)unieważnieniu przetargu,
 c) złożeniu protestu.

 13.3.Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

 14.Prawo do wnoszenia protestów.
 14.1.Środki ochrony prawnej (tj.: protesty) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 15.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
 15.1.W  celu  pokrycia  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy 

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest 
jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

 15.2.Forma zabezpieczenia.
 a)Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

– pieniądzu;
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 b)Zabezpieczenie  wnoszone  w pieniądzu  wykonawca  wpłaca  przelewem na  rachunek  bankowy 

wskazany przez zamawiającego.
 c)W przypadku wniesienia  wadium w pieniądzu  wykonawca może  wyrazić  zgodę  na 

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
 15.3.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
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rachunku  bankowym.  Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  wniesione  w  pieniądzu  z  odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszt  prowadzenia  tego  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 
bankowy wykonawcy.

 15.4.Zamiana formy zabezpieczenia:
 a)W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2.a).
 b)Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.

 15.5.Wysokość zabezpieczenia:
 a)Wysokość zabezpieczenia ustala się  w stosunku procentowym do ceny całkowitej  podanej w 

ofercie  albo  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  zamawiającego  wynikającego  z 
umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

 b)Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

 c) Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, 
może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane.

 d)W przypadku, o którym mowa w pkt c), w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany 
wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

 e)Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu,  w którym 
dokonuje zapłaty faktury.

 f) W przypadku, o którym mowa w pkt c), wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może 
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

 15.6.Zwrot zabezpieczenia:
 a)Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 b)Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.
 c) Kwota, o której mowa w pkt b), jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

 16.Istotne  dla  Zamawiającego  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.
 16.1.Informacje dotyczące istotnych postanowień, wprowadzone są do projektu umowy zawartego w 

Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 17.Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
– Michał Machowski – Zespół Zamówień Publicznych
– Milena Klupś – Zespół Zamówień Publicznych
– Adam Talaga – Zespół Zamówień Publicznych
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonywanie  prac  polegających  na  sadzeniu  drzew  i  krzewów na 
terenie miasta i gminy Swarzędz wraz z pielęgnacją, w terminie: od dnia podpisania umowy do 
15 października 2008 r. 

 1. Prace objęte przedmiotem zamówienia obejmują (prace wykonywane zgodnie z KNR 2- 21,
W ramach zadania Wykonawca zakupi, dostarczy i posadzi drzewa i krzewy wraz z materiałem 
pomocniczym, zgodnie z zestawieniem zawartym w pkt 2 opisu. 

 2. Miejsce wykonywania zamówienia:

 2.1.ul. Planetarna,  Zalasewo  
Należy zakupić, dostarczyć i posadzić następujący materiał roślinny: (zgodnie z KNR 2-21, 
0311- 05)

• Głóg jedno szyjkowy kulisty compakta  –  Crataegus monogyna compacta –  28 
sztuk (forma pienna wysokość  pnia  220cm, obwód pnia  minimum 6-8cm, soliter, 
bryła lub kontener, korona symetryczna, drzewa wolne od chorób i szkodników);

• Leszczyna  turecka –  Corylus  colurna –  8  sztuk (forma  pienna  wysokość  pnia 
220cm,  obwód  pnia  minimum  8-10cm,  soliter,  bryła  lub  kontener,  korona 
symetryczna, drzewa wolne od chorób i szkodników);

• Jarząb  pospolity –  Sorbus  aucuparia –  9  sztuk (forma  pienna  wysokość  pnia 
220cm, obwód pnia minimum 12cm, soliter, bryła lub kontener, korona symetryczna, 
drzewa wolne od chorób i szkodników);

• Klon pospolity kulisty –  Acer platanoides Gglobosum – 24 sztuki (forma pienna 
wysokość  pnia  220cm,  obwód  pnia  minimum 8-10cm,  soliter,  bryła  lub  kontener, 
korona symetryczna, drzewa wolne od chorób i szkodników);

• Głóg  dwu  szyjkowy  odmiana  pełnokwiatowo  -  czerwona  –  Crataegus 
oxyacantha paulus scarlet – 26 sztuk  (forma pienna wysokość pnia 220cm, obwód 
pnia minimum 8-10cm, soliter, bryła lub kontener, korona symetryczna, drzewa wolne 
od chorób i szkodników).

 2.2.Przedszkole ul. Kórnicka  
Należy zakupić, dostarczyć i posadzić następujący materiał roślinny: (zgodnie z KNR 2-21, 
0323-04) 

• Żywotnik  zachodni  szmaragd  –  Thuja  occidentalis  „Smaragd” –  14  sztuk. 
Wysokość  minimum  140cm,  bryła  korzeniowa  lub  kontener,  korona  symetryczna, 
gęsta,  wolna  od  chorób  i  szkodników,  wysokość  wszystkich  roślin  idealnie 
żywopłotowo równa

 2.3.Hala UNIA  
Należy zakupić,  dostarczyć i  posadzić  następujący materiał  roślinny:(zgodnie z KNR 2-21, 
0323-04 i 0302-08) 

• Żywotnik  zachodni  szmaragd  –  Thuja  occidentalis  „Smaragd” – 51  sztuk. 
Wysokość  minimum  140cm,  bryła  korzeniowa  lub  kontener,  korona  symetryczna, 
gęsta,  wolna  od  chorób  i  szkodników,  wysokość  wszystkich  roślin  idealnie 
żywopłotowo równa

• Żywotnik zachodni odm. Kulista złocista – Thuja occidentalis „Gulden Globe”– 25 
sztuk. Wysokość nie mniej niż 50cm, wyraźny pokrój kulisty korony, bryła korzeniowa 
lub kontener, symetryczny kształt, wolny od chorób i szkodników

• Jałowiec sabiński -  Juniperus sabina Tamariscofolia – 3 sztuki. Wysokość nie mniej 
niż  40cm i  średnica  nie  mniej  niż  60cm,  minimum 4 pędy,  bryła  korzeniowa lub 
kontener.

• Ognik  szkarłatny  czerwony   –  Pyracanta  coccinea  Red  Kolumn –   5  sztuk. 
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Minimum 3 pędy po 80cm każdy, kontener, pędy przywiązane do podpór , wolny od 
chorób i szkodników.

Założenie 650m2 trawnika siewem wraz z pielęgnacją zgodnie z KNR 2-21, 0401-05)

 2.4.Bogucin  
Należy zakupić, dostarczyć i posadzić następujący materiał roślinny: (zgodnie z KNR 2-21, 
0311-05, 0302-04 i 0323-04)

• Irga Ursynów  – Cotoneaster USYNÓW –  35 sztuk (minimum 3 pędy szkieletowe 
po 30cm, rośliny rozkrzewione);

• Tawuła Japońska Shirobana  – Spiraea japonika Genpei – 40 sztuk (minimum 4 
pędy  szkieletowe  po  30cm,  ukształtowane  nie  wyżej  niż  10cm  nad  szyjką 
korzeniową);

• Forsycja Maluch  – Forsythia Maluch –  40 sztuk (minimum 4 pędy szkieletowe po 
30cm – 40 cm, ukształtowane nie wyżej niż 10cm nad szyjką korzeniową);

• Jałowiec  łuskowy  Blue  Carpet   –  Juniperus  squmata  Blue  Carpet –  5  sztuk 
(minimum 4 pędy po 40cm każdy pęd);

• Wiśnia piłkowana Kanzan  –  Prunus Serrulata Kanzan – 3 sztuki  (forma pienna 
wysokość pnia 180cm i obwód pnia minimum 8-10cm, pojemnik lub bryła korzeniowa, 
korona symetryczna, o 5 pędach szkieletowych o śr. min. 0,5cm).

 2.5.Przedszkole, ul. Kaczorowskiego  
Należy zakupić, dostarczyć i posadzić następujący materiał roślinny: (zgodnie z KNR 2-21, 
0323-04, 0302-04, 0311-05) 

• Jałowiec  skalny  skarioket  –  Juniperus  scopulorum  Skyrocket  –  47  sztuk. 
Wysokość minimum 140cm, wyraźny pokrój stożkowaty, równy, wysokość wszystkich 
roślin  idealnie  równa,  zagęszczenie  całej  rośliny  duże,  symetryczny  kształt,  bryła 
korzeniowa lub kontener.

• Żywotnik  zachodni  Szmaragd  –  Thuja  occidentalis  Smaragd – 63  sztuki. 
Wysokość  minimum  140cm,  bryła  korzeniowa  lub  kontener,  korona  symetryczna, 
gęsta,  wolna  od  chorób  i  szkodników,  wysokość  wszystkich  roślin  idealnie 
żywopłotowo równa

• Daglezja sina –  Pseudotsuga taxifolia var. glauca – 1 sztuka. Wysokość minimum 
140cm, bryła korzeniowa lub kontener, wolna od chorób i szkodników.

• Klon pospolity odmiana kulista – Acer platanoides Globusom – 1 sztuka, (forma 
pienna  wysokość  pnia  220cm,  obwód  pnia  minimum  8-10cm,  soliter,  bryła  lub 
kontener, korona symetryczna, drzewa wolne od chorób i szkodników);

• Jarząb pospolity  –  Sorbus aucuparia –  1 sztuka, (forma pienna wysokość pnia 
220cm, obwód pnia minimum 12cm, soliter, bryła lub kontener, korona symetryczna, 
drzewa wolne od chorób i szkodników);

• Katalpa bignioniowa –  Katalpa bignonioides  –  1 sztuka (forma pienna wysokość 
pnia  nie  mniej  niż  200cm,  obwód  pnia  minimum  8-10cm,  bryła  korzeniowa  lub 
kontener,  korona  symetryczna,  minimum  5  pędów,  drzewa  wolne  od  chorób  i 
szkodników); 

• Lilak Meyera – Syringa meyeri Palibo – 3 sztuki. Wysokość nie mniej niż 60cm, 5 
symetrycznie uformowanych pędów, kontener, rośliny wolne od chorób i szkodników.

 3. Wymaganie wobec Wykonawcy podczas realizacji umowy:
 3.1.Wykonawca każdorazowo zgłasza Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru termin i miejsce 

wykonywania prac. W przypadku prac związanych z pielęgnacją należy zgłosić również zakres 
wykonywanych prac.

 3.2.Prace zostaną wykonane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni pracującego na 
zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.

 3.3.Każdorazowo, niezwłocznie  (tzn.  w dniu  wykonania  prac)  uprzątnie  miejsca wykonywania 
prac.

 3.4.Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej,  ze  sztuką  ogrodniczą,  obowiązującymi  przepisami,  normami  oraz  z  zasadami 
BHP;

 3.5.Zapewni stosowanie odpowiedniego sprzętu; 
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 3.6.Dostarczy materiały niezbędne do wykonania każdej grupy prac,
 3.7.Udziela rękojmi na sadzenie drzew i krzewów na okres 12 miesięcy od dnia odbioru robót;
 3.8.Udziela rękojmi na pozostałe wykonywane usługi i użyte materiały na okres 12 miesięcy od 

dnia odbioru robót, 
 3.9.Wykonuje obmiar i protokół powykonawczy;

 4. Wymagania ogólne do materiału roślinnego
 4.1.Dostarczone  sadzonki  powinny  być  zgodne  z  normą  PN-R-67023[3]  i  PN-R-67022[2], 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy.

 4.2.Sadzonki  drzew i  krzewów liściastych i  iglastych powinny  być  prawidłowo  uformowane  z 
zachowaniem  pokroju  charakterystycznego  dla  danego  gatunku  i  odmiany  oraz  posiadać 
następujące cechy:
 a) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany
 b) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik
 c) system  korzeniowy  powinien  być  skupiony  i  prawidłowo  rozwinięty,  na  korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie
 d) u roślin sadzonych z bryłą korzeniową (drzew i krzewów), bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona jutą lub innym materiałem
 e) pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte
 f) pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone
 g) przewodnik powinie być prosty
 h) blizny formujące na przewodniku powinny być dobrze zakalusowane

 4.3.Wady niedopuszczalne
 a) uszkodzenia mechaniczne
 b) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia
 c) ślady żerowania szkodników
 d) oznaki chorobowe
 e) zwiędnięcie i pomarszczenie korony na częściach naziemnych i korzeniach
 f) martwice i zwiędniecie i pomarszczenia kory na częściach naziemnych i korzeniach
 g) martwice i pęknięcia kory
 h) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika
 i) dwupędowe korony drzew form piennych
 j) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej
 k) złe zrośniecie odmiany szczepionej z podkładką

 5. Wymagania dotyczące sadzenia drzew:
 a) miejsce sadzenia drzew powinno być wyznaczone z godnie z planem nasadzeń
 b) doły pod drzewa powinny mieć wielkość wskazana w przedmiarze
 c) podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy 

usypywać oddzielne kupki
 d) doły pod drzewa powinny być wykopane i ich wielkość odebrana przez Zamawiającego 

przed przywiezieniem materiału roślinnego
 e) ściany dołu wykopanego pod drzewa nie mogą być gładkie, jego ściany należy dodatkowo 

spulchnić  szpadlem  lub  kilofem,  aby  ułatwić  młodym  korzeniom  przerastanie  gruntu 
rodzimego

 f) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć sie na takiej głębokości  lub nieco wyżej jak 
rosła w szkółce

 g) korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć
 h) po  umieszczeniu  rośliny  w  dole  korzenie  należy  zasypać  sypką  ziemią  w  celu 

równomiernego zasypania korzeni
 i) należy po posadzeniu uformować misę wokół drzewa (zagłębienie wielkości  5 -10cm o 

średnicy 50 – 70cm)
 j) po posadzeniu drzewa należy kilkakrotnie obficie podlać
 k) formy  pienne  drzew  należy  przymocować  do  palików  zgodnie  ze  wskazaniami  w 

przedmiarze robót
 l) drzewa należy mocować do dwóch pali szeroką 3cm taśmą, korona drzewa powinna być 

wolna od pala
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 6. Warunki realizacji prac 
 a) Z uwagi na istniejącą sieć uzbrojenia podziemnego obowiązuje wymóg ręcznego kopania 

dołów pod obsadzenia drzewami i krzewami.
 b) Zamawiającemu  zastrzega  sobie  prawo  do  odbioru  jakościowego  wszelkich 

przeznaczonych do użycia materiałów przed ich użyciem, na podstawie przedstawionych 
dokumentów , atestów i świadectw pochodzenia, ewentualnie na podstawie oceny własnej 
uprawnionego  branżowego  inspektora  nadzoru.  Jeżeli  materiały  nie  będą  odpowiadały 
wymaganiom  określonym  w  siwz,  zamawiający  ma  prawo  nie  wyrazić  zgody  na 
kontynuowanie prac, aż do dostarczenia materiałów o właściwych cechach.

 c) W przypadku dokonywania nasadzeń w pasie drogowym, prace te wykonywane muszą być 
przy  nieprzerwanym  ruchu  ulicznym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego  w czasie  trwania  robót,  oznakowania  na 
własny koszt miejsca robót i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 d) Wywiezienie  odpadów  powstających  przy  wszelkich  pracach  musi  zostać  wykonane 
niezwłocznie.

 e) Transport  materiałów  masowych  musi  być  prowadzony  w  sposób  ograniczający  do 
minimum zabrudzenie jezdni i chodników.

 f) Wykonawca zobowiązany jest realizować poszczególne zadania w terminie  i w zakresie 
podanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

 g) Wykonawca  będzie  informował  inspektora  nadzoru  o  konieczności  odbioru  robót 
zanikających telefonicznie nie mniej niż na 1 dzień przed terminem ich zakrycia. Jeżeli 
Wykonawca  nie  poinformuje  o  tym  fakcie  inspektor  nadzoru  nie  ma  obowiązku 
potwierdzenia wykonania powyższych prac.

 h) Jeżeli zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidłowości wykonanych, zgłoszonych do 
odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające , Wykonawca zleci  ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej, własnym staraniem i na własny koszt.

 i) Realizacja  zadania  musi  być  kontynuowana  nieprzerwanym  ciągiem,  aż  do  jego 
zakończenia. Uzasadnionym powodem przerwy mogą być wyłącznie bardzo niesprzyjające 
warunki atmosferyczne.

 7. Termin realizacji:
 a) Sadzenie drzew i krzewów w terminie do dnia 15 kwietnia 2008r
 b) Założenie trawnika w terminie do 30 maja 2008r
 c) Pielęgnacja  drzew  i  krzewów oraz  trawnika  od  momenty  posadzenia/założenia  do  15 

października 2008r
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Wykaz wymaganych dokumentów

Dokumenty są  składane w formie oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 
wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
Każda  ze  stron  kserokopii  lub  odpisów  dokumentów  dołączonych  do  oferty musi  być 
poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone 
podpisem  osoby  podpisującej  ofertę,  pieczątką  firmową  lub  imienną  osoby  podpisującej  ofertę  oraz 
napisem „za zgodność z oryginałem” lub poświadczenie notarialne).

Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, na 
złożenie oferty w innym języku niż polski.

I. Zamawiający żąda:

1. Wypełnionego  i  podpisanego  DRUKU  OFERTY  (zgodnie  z  załączonym  formularzem  – 
ROZDZIAŁ 4);

2. Pełnomocnictwa  dla   jednego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenia o  spełnieniu  warunków  zawartych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1);

4. upoważnienia do podpisania oferty – jeżeli nie wynika z załączonego  odpisu z właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Dowodu  wniesienia  wadium  w  formie  pieniężnej  lub  kopia  innego  dokumentu 
wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu 
wadialnego   należy  złożyć  w Referacie  Gospodarki  Finansowej  zgodnie  z  pkt.  10  rozdziału  1 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda:

1. koncesji,  zezwolenia  lub  licencji,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  koncesji, 
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;

2. aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru albo  aktualnego  zaświadczenia  o  wpisie  do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia  do ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawionego nie wcześniej  niż  6  miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Oświadczenie,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2);

III.  W  celu  potwierdzenia  opisanego  przez  Zamawiającego  warunku  posiadania  przez  Wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:
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1. wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  prac w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o 
udzielenie  zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i  wartością  dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców  (zgodnie  z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 4), oraz załączenia  dokumentów potwierdzających,  że te prace zostały 
wykonane należycie;

2. wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi  i  urządzeń,  jakimi  dysponuje 
wykonawca (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5);

3. wykazu osób i  podmiotów, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu  zamówienia  wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nich czynności   (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 3);

4. dokumentów stwierdzających,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich 
uprawnień.

Strona nr 16 z 32



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.341-13/08

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz

O F E R T A

..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym: “Sadzenia drzew i krzewów na 
terenie  miasta  i  gminy  Swarzędz” z  dnia  27.  02.  2008  roku  opublikowanego  w  siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej (bip.swarzedz.eu), oferujemy:
                                                                                                                                    
1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę w zł:

Lp. Miejsce
Cena

Netto

Cena Brutto

do 30.04.2008r.

Cena Brutto

po 30.04.2008r.

1 ul. Planetarna - Zalasewo

2 Przedszkole – ul. Kórnicka

3 Hala UNIA - drzewa

3a Hala UNIA – trawnik

4 Bogucin

5 Przedszkole – ul. Kaczorowskiego

Razem netto:                                                                 ............... zł

Stawka podatku VAT do dnia 30.04.2008r.:                                      ........%
Razem brutto (wraz z podatkiem VAT – do 30.04.2008r.):       ............... zł
Słownie: ................................................................................................. zł

Stawka podatku VAT po dniu 30.04.2008r.:                                      ........%
Razem brutto (wraz z podatkiem VAT – po 30.04.2008r.):       ............... zł
Słownie: ................................................................................................. zł

(Stawka podatku VAT wynosi 3% do dnia 30.04.2008r., oraz 7% po dniu 30.04.2008r. W przypadku 
zastosowania innej stawki Wykonawca winien załączyć wyjaśnienie uzasadniające zastosowanie innej 

stawki)

PORÓWNANIU OFERT BĘDZIE SŁUŻYĆ CENA CAŁKOWITA OBLICZONA WG STAWKI PODATKU 
VAT OBOWIĄZUJĄCEJ W DNIU OTWARCIA OFERT.

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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O F E R T A  –  c . d .

..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:
od dnia udzielenia zamówienia do dnia 15 października 2008r., 

zgodnie z załączonym harmonogramem
3.  Oferujemy co najmniej 12-miesięczną rękojmię na przedmiot zamówienia – od daty odbioru. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji 

Istotnych Warunkach Zamówienia.
6. Oświadczamy,  że  wykonamy  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy 

technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.
7. Oświadczamy, że następujące usługi:

– ..............................................................................................................................

zostaną wykonane przez następujących podwykonawców:
– ..............................................................................................................................

8. Oświadczamy,  pouczony  o  odpowiedzialności  karnej  wynikającej  z  art.  297  § 1  Kk,  że  wszystkie 
złożone do oferty dokumenty i oświadczenia są prawdziwe.

9. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez 
nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (akceptację 
projektu  umowy  potwierdzić  należy  parafowaniem  każdej  strony  umowy  przez  upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy).

10.Załącznikami do niniejszej oferty są:

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych przez Zamawiającego
z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

“Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Swarzędz”

Ja (imię i nazwisko):
.............................................................................................,w imieniu reprezentowanej 
przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................
(nazwa firmy)

oświadczam, że:
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 1 );
2. posiadamy  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2);
3. nasza sytuacja finansowa i  ekonomiczna zapewnia wykonanie zamówienia (art. 22 

ust. 1 pkt 3);
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ustawy (art. 22 ust. 1 pkt 4)
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44)

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E
Firma: ..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

oświadcza, pouczona o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1KK, że nie zalega z 
uiszczaniem  płatności  we  właściwym  oddziale  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Urzędu 
Skarbowego oraz, że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
społeczne  lub  uzyskała  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
należności.

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

....................................................
(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L. p. Nazwisko i imię Zawód
(wykształcenie)

staż 
pracy funkcja posiadane 

uprawnienia

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT ZAMÓWIEŃ 
ZBLIŻONYCH CO DO ZAKRESU I WARTOŚCI DO NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

przedsięwzięcie, 
lokalizacja

Zamawiający, 
nazwa, adres

Wartość 
zamówienia w zł Termin realizacji

ogółem w siłach 
własnych

rozpoczęcie zakończenie

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU DOREALIZACJI ZAMÓWIENIA,
JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA

Należy  podać  informacje  o  sprzęcie  i  środkach  transportu,  posiadanym  lub  do  którego 
Wykonawca ma dostęp, na dzień składania ofert, przeznaczony do realizacji przedmiotowego 
zamówienia:

L.p. Opis, rodzaj, nazwa producenta Liczba 
jednostek

Rodzaj własności
(własny, leasing itp.)

Oświadczam, że sprzęt wymieniony w niniejszym załączniku będzie wykorzystywany 
podczas realizacji zamówienia.

Miejsce i data: ........................................ 2008 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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PROJEKT

UMOWA Nr ..................

zawarta w Swarzędzu w dniu………. roku...... pomiędzy:

w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym,

a

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

o treści następującej:

§ 1. [Przedmiot umowy]

1. Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
zadanie polegające na wykonaniu prac polegających na sadzeniu drzew i  krzewów na terenie 
miasta i gminy Swarzędz - zgodnie z dokumentacją załączoną do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

2. Szczegółowy zakres robót i technologię ich wykonania określają: 
a. dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b. oferta Wykonawcy,
c. Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2. [Oświadczenie Wykonawcy]

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy:
a. zapoznał  się  i  akceptuje  do  wykonania  przedmiot  umowy  określony  w  §  1  zgodnie  z 

dokumentami wymienionymi w § 1 ust.2, 
b. badał teren pracy oraz dostępne informacje z nim związane,
c. stwierdził, że prace, które mają być wykonane na podstawie dokumentów, o których mowa w § 

1 ust. 2 są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas wizji lokalnej na 
terenie  prac  eliminują  ryzyka  związane  z  niewykonaniem  przedmiotu  umowy  bądź 
nienależytym wykonaniem z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji 
przedmiotu umowy,

d. Wykonawca  oświadcza,  iż  posiada  wiedzę,  doświadczenie  i  środki  niezbędne  do  realizacji 
przedmiotu umowy,

e. Wykonawca  oświadcza,  iż  pracownicy  realizujący  przedmiot  umowy  posiadają  aktualne, 
udokumentowane  badania  lekarskie  i  są  przeszkoleni  w  zakresie  przepisów  BHP  i 
przeciwpożarowych, 

f. Wykonawca oświadcza, iż nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie 
niniejszej  umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej  oraz zobowiązuje się  do niezawierania 
umów,  których  wykonanie  uczyniłoby  całkowicie  lub  częściowo  niemożliwym  wykonanie 
niniejszej umowy, lub wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty,

g. Wykonawca  oświadcza,  że  gwarantuje  jakość  dostarczonego  materiału  roślinnego,  czystość 
odmianową,  dostarczenie  materiału  wyprodukowanego  zgodnie  z  zasadami  agrotechniki 
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szkółkarskiej  oraz  odpowiadającego  wymaganiom  określonym  przez  Związek  Szkółkarzy 
Polskich.

§ 3. [Termin wykonania umowy]

1. Wykonawca zobowiązuje się  rozpocząć oraz wykonać całość prac oraz poszczególne etapy prac w 
terminach  określonych  w  §3  ust.3  i  4  niniejszej  umowy,  zgodnie  z  harmonogramem,  którego 
szczegółowa treść zostanie ustalona z Zamawiającym po zawarciu umowy.

2. Wykonawca zamówi konieczne urządzenia i materiały w terminach gwarantujących wykonanie prac 
zgodnie z terminami określonym w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają na dzień ............. (udzielenia zamówienia)
4. Termin zakończenia prac Strony ustalają na dzień ................. (zgodnie z ofertą).y 
5. Termin zakończenia prac poprawkowych i porządkowych nie może przekroczyć dnia  15 października 

2008r.
6. Niedostarczenie  Zamawiającemu  dokumentów,  do  przedstawienia  których  zobowiązany  był 

Wykonawca będzie traktowane jako zależne od Wykonawcy i nie stanowi podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał 
wpływu,  skutkujące  opóźnieniem  prac  stanowiących  przedmiot  niniejszej  umowy  (za  wyjątkiem 
działań  i  zaniechań  podmiotów,  którymi  Wykonawca  posługuje  się  przy  wykonywaniu  umowy). 
Terminy umowne określone w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, ulegną wówczas przesunięciu o okres 
odpowiadający powyższemu działaniu lub zaniechaniu, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania 
Zamawiającego przez Wykonawcę o fakcie zaistnienia przeszkody, jej zakresie i czasie trwania.

§ 4. [Przekazanie terenu prac]

Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia prac w terminie 7 dni od 
zawarcia umowy. Z czynności wydania zostanie sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez 
Strony. Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy dostęp do terenu przez cały okres trwania prac.

§ 5. [Inspektor nadzoru]

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie  …….
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  skierować  do  kierowania  pracami  personel  wskazany  w  Ofercie 

Wykonawcy. 
3. Zmiana  którejkolwiek  z  tych  osób  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  musi  być 

uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  piśmie   i  wymaga  pisemnego  zaakceptowania  przez 
Zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni 
przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami którejkolwiek osoby. 

4. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, 
gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób  będą  takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji  i 
doświadczenia osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy. 

5. Skierowanie,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  pracami  innych osób  niż  wskazane w 
Ofercie  Wykonawcy  stanowi  podstawę  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  winy 
Wykonawcy.

6. Przerwa  wynikła  z  braku  zapewnienia  kierownictwa uważana  jest  za  przerwę  wynikłą  z  przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 

7. Koordynator prac ze strony Zamawiajacego: Pani Joanna Sonnak.
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§ 6. [Obowiązki Zamawiającego]

Do obowiązków Zamawiającego należy:
a. Przekazanie  Wykonawcy  dokumentacji  dotyczącej  umownego  zakresu  prac  –  Wykonawca 

niniejszym oświadcza, iż przekazana dokumentacja jest kompletna i po jej sprawdzeniu nie 
wnosi żadnych zastrzeżeń co do jej poprawności.

b. Przystępowanie do odbiorów prac zgodnie z § 12 niniejszej umowy. 
c. Terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.

§ 7. [Obowiązki Wykonawcy]

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 a) Rozpoczęcie oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu umowy.
 b) Wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie  z dokumentacją,  zasadami  wiedzy technicznej, 

polskimi  normami,  warunkami  technicznego  wykonania  i  odbioru  prac,  wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami i dokumentacją  – stanowiącą 
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 c) Zapewnienie  materiałów i  środków produkcji  niezbędnych do prawidłowego wykonania 
prac.

 d) Zgłaszanie  prac  do  odbioru,  a  w  szczególności  zgłaszanie  prac  zanikających  lub 
ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego. 

 e) Zapewnienie  wykwalifikowanego  personelu  (łącznie  z  nadzorem  bezpośrednim) 
wyposażonego  w  sprzęt  ochrony  osobistej  i  podstawowe  narzędzia  niezbędne  do 
rytmicznej  realizacji  przedmiotu  umowy,  a  w szczególności  skierowania  do  kierowania 
pracami osób wymienionych w ofercie. 

 f) Przeprowadzenie  na  własny  koszt,  na  żądanie  Zamawiającego,  badań  jakościowych  w 
odniesieniu do wykonanych prac i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. 

 g) Uporządkowanie  terenu  prac  poprzez  usunięcie  własnych  urządzeń  zagospodarowania 
terenu prac, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie 
opuszczenia terenu przez Podwykonawców najpóźniej w terminie 7 dni od daty spisania 
protokołu odbioru końcowego prac lub rozwiązania od umowy.

 h) Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy wad powstałych wskutek 
jego działań lub zaniechań  i stwierdzonych przez Nadzór w czasie trwania prac, po ich 
zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym. 

 i) Utrzymanie w czystości miejsca pracy oraz ciągów komunikacyjnych, a także sprzątanie 
na bieżąco i składowanie odpadów i opakowań w wyznaczonych do tego celu miejscach.

 j) Podejmowanie wszystkich działań w celu zapobiegania wypadkom, powstaniu szkód osób 
trzecich. 

 k) Instruowanie podwykonawców w zakresie koniecznym do właściwego wykonania Umowy. 
 l) Realizacja  zaleceń Inspektora Nadzoru.
 m) Niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  zaistniałych  na  terenie  prac  kontrolach  i 

wypadkach.
 n) Organizacja terenu prowadzenia prac.
 o) Każdorazowe,  niezwłoczne  (tzn.  po  zakończeniu  prac  w  danym  dniu)  uprzątnięcie  i 

zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.
 p) Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.
 q) Ponoszenie  całkowitych  kosztów  zasilania  prac  i  terenu  ich  prowadzenia  w  media  (w 

szczególności w  wodę).
 r) Utrzymanie dróg dojazdowych do terenu prac w należytym porządku (zgodnie z art. 20, 

ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). 
2 . Wykonawca zobowiązuje się do podporządkowywania zaleceniom nadzoru Zamawiającego oraz Nad

zoru Inwestorskiego.
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3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem wykonane 
prace do czasu ich odbioru (końcowego) przez Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał określonych umową obowiązków, Zamawiający może je wy
konać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.  Zaakceptowanie  przez  Zamawiającego  materiałów,  przedstawienie  przez  Wykonawcę  certyfikatów, 
deklaracji  zgodności  i  atestów lub  wykonanie  badań jakościowych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  od
powiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 
osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia prac przez Wykonawcę. 

7. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia 
prac przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń, włącznie z roszczeniami 
podwykonawców o  zapłatę  wynagrodzenia  za wykonane prace  w związku z realizacją przedmiotu 
umowy. Wykonawca zaspokoi te roszczenia. 

§ 8. [Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Za  wykonanie  prac  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy  oraz  za  zapewnienie  wszystkich 
materiałów  dostarczonych przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz za 
wykonywanie wszelkich innych obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca otrzyma ryczałtowe 
wynagrodzenie w kwocie:

Lp. Miejsce
Cena

Netto

Cena Brutto

do 30.04.2008r.

Cena Brutto

po 30.04.2008r.

1 ul. Planetarna - Zalasewo

2 Przedszkole – ul. Kórnicka

3 Hala UNIA - drzewa

3a Hala UNIA – trawnik

4 Bogucin

5 Przedszkole – ul. Kaczorowskiego

2. Wynagrodzenie  powyższe  obejmuje  koszt  wszelkich  materiałów  oraz  prac  wynikających  z 
dokumentacji, jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne 
do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy.  Wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  ust.  1 
obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją  prac  objętych  Umową,  skalkulowanych  i  wywnioskowanych  na  podstawie  otrzymanej 
dokumentacji i określonych standardów. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub 
błąd w zakresie konieczności  użycia materiałów lub wykonania określonych prac w celu uzyskania 
zmiany wysokości wynagrodzenia.

3. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i wystawiając fakturę zastosuje stawkę podatku 
VAT obowiązującą w dniu wystawienia faktury, tj. .....% - do dnia 30.04.2008r., a po dniu 30.04.2008r. 
- .....%.

4. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ..... zł brutto.

§ 9. [Warunki płatności] 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w oparciu o protokoły odbioru częściowego poszczegól
nych prac (opisanych jako punkty 1-5 w §8 ust.1 umowy) oraz protokołu odbioru końcowego, na pod
stawie faktur VAT (częściowych i  końcowej)  wystawianych przez Wykonawcę. Zestawienie wartości 
musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także wy
magane jest przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących sadzonych 
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drzew i krzewów.
2. Faktury  za  wykonane  prace  będą  płatne  przez  Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy 

prowadzony  w  .......................  o  numerze.........  w  terminie  30  dni  od  daty  ich  doręczenia  Za
mawiającemu, prawidłowo wystawionych  wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

3. Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę stwierdzo
nych przy odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji, w przypadku 
jej zaistnienia 

4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 10. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]

1. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w 
wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 8 ust. 1 (Kwota 
Zabezpieczenia), którą to kwotę zabezpieczy przez ............ (forma zabezpieczenia).

2. Po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należycie wykonane, Zamawiający 
zatrzyma 30% Kwoty Zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji 
jakości.

3. Zwrot Kwoty Zabezpieczenia nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.

4. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  pieniądzu,  wszelkie  zwroty  Kwoty  Zabezpieczenia 
zostaną dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

§ 11. [Ubezpieczenia]

1. Wykonawca  oświadcza,  że  ubezpieczył  się  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej 
działalności. Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

2. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców mających ubezpieczenie opisane w 
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 12. [Odbiór prac]

1. Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru będą prace ulegające zakryciu oraz przedmiot umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3. Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  w  ciągu  3  dni  od  daty  zawiadomienia  go  o  osiągnięciu 

gotowości do odbioru.
4. Zamawiający odbierze prace zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że prace te 

będą  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją,  ofertą  wykonawcy  z  dnia  .......….,  zasadami  wiedzy 
technicznej,  polskimi  normami,  warunkami  technicznego  wykonania  i  odbioru  prac,  wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego, obowiązującymi przepisami. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też wskazane przez Zamawiającego terminy usunięcia stwierdzonych 
wad. Terminy usunięcia wad nie mogą być dłuższe niż okres niezbędny do niezwłocznego wykonania 
tych czynności  i  zostaną wyznaczone przez Zamawiającego.  Jeżeli  wadyi  nie  zostaną usunięte do 
wyznaczonego dnia, Wykonawca od następnego dnia  będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia 
prac i podlegał karom umownym zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad oraz  zgłoszenia 
gotowości  odbioru  zakwestionowanych  uprzednio  prac.  Postanowienia  ust.  5  mają  odpowiednie 
zastosowanie do odbioru zakwestionowanych prac.

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności  odbioru, jeżeli  w czasie tych czynności 
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ujawniono istnienie wady lub braki w dokumentacji, aż do czasu ich usunięcia. 
8. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  skompletowanie  dokumentów  pozwalających  na  ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 
9. W  przypadku,  gdy  wady  nie  dadzą  się  usunąć  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do 

proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. 

§ 13. [Gwarancja]

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na wszelkie  prace objęte umową oraz wszelkie 
drzewa i krzewy użyte do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty odbioru końcowego bez wad oraz usterek i wynosi 12 
miesięcy. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi 
gwarancji udzielonej przez producenta. 

3. Wykonawca  obowiązany  jest  poinformować  Zamawiającego  czy  i  na  jakie  drzewa lub  krzewy 
obowiązuje  gwarancja  producenta  z  podaniem okresu  na  jaki  została  ona  udzielona,  a  także 
przedstawić Zamawiającemu karty gwarancyjne.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt, w najkrótszym możliwym terminie 
uwzględniającym  techniczne  możliwości  ich  usunięcia,  jednak  nie  dłuższym  niż  w  terminie 
określonym w pisemnym lub wysłanym faksem zawiadomieniu o wadzie.

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad we wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu 
terminie,  od  chwili  upływu  tego  terminu  Wykonawca  będzie  podlegał  z  tego  tytułu  karom 
umownym zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający 
ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy pisemnie lub faksem usunąć wady własnym 
staraniem,  a  poniesionymi  kosztami  w całości  obciążyć  Wykonawcę,  w szczególności  poprzez 
zaspokojenie się z kwoty, o której mowa w § 10 niniejszej umowy. W przypadku, gdy koszty 
usunięcia  wad  przewyższą  wartość  kwoty  gwarancyjnej,  Zamawiający  dodatkowo  obciąży 
Wykonawcę poniesionymi kosztami, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 
dni od daty przekazania mu wezwania do zapłaty. 

§ 14. [Postanowienia dodatkowe]

1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania prac w szczególności 
ich jakości,  terminowości  i  użycia właściwych materiałów oraz do żądania utrwalenia wyników 
kontroli w odpowiednich dokumentach.

2. We  wszystkich  sprawach  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy  a  w  szczególności 
dotyczących koordynacji  prac, dyscypliny pracy, porządku na terenie prac Wykonawca podlega 
Inspektorowi Nadzoru ustanowionemu przez Zamawiającego. 

3. Jeżeli  w toku  wykonywania  prac  Zamawiający  uzna  za  konieczne zaniechanie  części  prac  lub 
wykonanie prac zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o różnicę wartości 
tych prac w stosunku do zakresu podstawowego w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy 
uzgodnionego i podpisanego co do kwoty i zakresu prac z wykonawcą. 

4. W przypadku gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy jest na tyle duże, że stwarza realne 
zagrożenie niedotrzymania terminów określonych w § 3 ust. 4 i 5 lub gdy prace wykonywane są w 
sposób wadliwy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy podjęcia działań zmierzających w 
celu nadrobienia opóźnień lub usunięcia wad. Zamawiający w przypadku dalszych opóźnień ma 
prawo  ograniczyć  okres  prac  Wykonawcy  oraz  zaangażować  innych  wykonawców  w  celu 
nadrobienia  opóźnień  i  poniesionymi  kosztami  obciążyć  Wykonawcę  potrącając  tę  kwotę 
powiększoną  o  5%  tytułem  kary  umownej,  z  dostarczonej  przez  Wykonawcę  faktury,  a  w 
przypadku jej braku wystawić na Wykonawcę stosowną notę obciążeniową. W takim przypadku 
Zamawiający  jest  również  upoważniony  do  skorzystania  ze  złożonego  przez  Wykonawcę 
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zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Postanowienia  ust.  3  i  4  niniejszego  paragrafu  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  całkowitej 

odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w tym również za rodzaj i dostawę 
wszelkich materiałów użytych przez Wykonawcę.

6. W  przypadku  stwierdzenia,  iż  w  trakcie  realizacji  inwestycji  nastąpiło  z  winy  Wykonawcy 
uszkodzenie wykonanych prac, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy.

7. Do przeniesienia wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z 
umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona pod rygorem nieważności  na 
piśmie. 

§ 15. [Zmiana użytych materiałów]

1. Zmiana przez Wykonawcę wykorzystanych drzew lub krzewów na równoważne  do wyspecyfikowanych 
w  dokumentacji  projektowej  wymaga  uzyskania  przez  Wykonawcę  uprzedniej  pisemnej  zgody 
Zamawiającego i aprobaty Inspektora Nadzoru. 

2. Zamawiający ma prawo zmienić drzewa lub krzewy na równoważne w każdym czasie – przed ich 
wykorzystaniem – po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawcy. 

§ 16. [Poufność]

1. W czasie obowiązywania Umowy jak również po jej wykonaniu lub rozwiązaniu Wykonawca zobowi
ązuje się zachować poufność i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod ry
gorem nieważności treści umowy oraz wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych 
przy realizacji  umowy, z wyjątkiem sytuacji,  gdy jest  to wymagane bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz niezbędne dla realizacji niniejszej umowy.

2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej będą traktowane jako w pełni poufne i stanowiące tajemnicę Za
mawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

§ 17. [Kary umowne]

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  rozwiązania  przez  którąkolwiek  ze  stron  z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto,
 b) za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej  umowy – 

0,2% wartości umownego wynagrodzenia brutto nie więcej niż 15% wynagrodzenia brutto.
 c) za nieterminowe usunięcie wad, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu 

udzielonej gwarancji lub rękojmi – 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień opóźnienia w stosunku do terminu w którym miało nastąpić usunięcie wady, 

 d) za wykonywanie prac przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego w wysokości  10% 
wynagrodzenia umownego brutto, 

 e) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w 
§ 11 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto

 f) w przypadku braku bezpośredniego nadzoru nad wykonaniem prac ze strony Wykonawcy (w 
szczególności nieobecność kierownika prac) w wysokości 2000,00 zł brutto za każdy dzień 
nieobecności nadzoru na terenie  prac, 

 g) w  przypadku  niestawiennictwa  przedstawiciela  Wykonawcy  na  wezwanie  -  w  wysokości 
500,00zł brutto – za pierwsze niestawiennictwo, 1000,00 zł brutto – za każde następne,

 h) w przypadku naruszenia nakazu zachowania poufności, o którym mowa w § 16 umowy w 
wysokości 20000,00 zł brutto (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 brutto) za każdy 
przypadek naruszenia.
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 2. Kary  umowne  określone  w  ust.  1  lit.  b),  c)  niniejszego  paragrafu  ulegają  podwojeniu  przy 
opóźnieniu wynoszącym powyżej 10 dni. 

 3. Zamawiającemu przysługuje  prawo  do  odszkodowania  przekraczającego  określone  w umowie 
kary. 

 4. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 20. [Rozwiązanie umowy]

     1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jedynie w przypadku:
 a) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem etapu prac lub z ich wykonywaniem tak dalece, że 

nie jest prawdopodobne by zdołał je ukończyć w umownym terminie, 
 b) realizacji prac przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy,
 c) niedostarczenia przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczeniowej w terminie, o którym mowa w § 

11 ust. 2.,
 d)stwierdzenia niewypłacalności Wykonawcy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy 

lub gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,
 e) zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
 f) skierowania przez Wykonawcę bez akceptacji  Zamawiającego do kierowania robotami innych 

osób niż wskazane w Ofercie.
2. W każdym przypadku rozwiązanie  umowy powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.
3. W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji prac 

na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych prac w 
zakresie wzajemnie uzgodnionym na własny koszt. 

4. W  przypadku  rozwiązania  umowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do 
spełnienia następujących obowiązków: 

a) natychmiastowego wstrzymania wykonywanych prac, za wyjątkiem prac których wstrzymanie 
naraziłoby Zamawiającego na znaczne szkody,

b) w terminie 7 dni  od  daty  rozwiązania  umowy Wykonawca,  sporządzi  szczegółowy protokół 
inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

c) zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Wykonawcy,
d) sporządzenia  wykazu  tych  drzew  lub  krzewów,  które  nie  mogą  być  wykorzystane  przez 

Wykonawcę do realizacji innych prac, nie objętych niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

e) zgłoszenia  do  dokonania  odbioru  przez  Zamawiającego  prac  przerwanych  oraz  prac 
zabezpieczających, jeżeli  rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada.

§ 21. [Postanowienia końcowe]

1. Załączniki stanowią integralną część umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem 

nieważności.
4. Umowę sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, trzy dla 

Zamawiającego.
5. Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy 

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 22. [Załączniki]

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (zgodny z Rozdziałem 2 SIWZ)
Załącznik nr 2 – Kopia polisy ubezpieczenia OC Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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