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Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta  Swarzędz

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

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta  Swarzędz

I. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony do 207.000 EURO
II. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.).
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: 04.03.2014r. -  godz.  10:00  Siedziba 
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu

V. Termin  i  miejsce  otwarcie  ofert:  04.03.2014r. -  godz.  10:30,  Siedziba 
Zamawiającego, pok. 410

VI. Zakres usług Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
VII. Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 

30 listopada 2014 roku.
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 24 luty 2014 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 i faksem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt 
otrzymania  faksem wniosku, oświadczenia, zawiadomienia lub informacji.
 a) Pisemnie na adres:

Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1
62-020 Swarzędz
Referat Zamówień Publicznych

 b)Faksem na numer: (61) 65 12 211
 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.
 1.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust.  

4 ustawy.
 1.5.Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  załączone  mogą  być  wykorzystane 

jedynie w celu sporządzenia oferty.
 1.6.Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 1.7.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1.8.Oferta powinna zawierać:

 a) formularz ofertowy oraz formularz cenowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w 
Rozdziale nr 3 SIWZ,

 b)pełnomocnictwo  udzielane  osobom  podpisującym  ofertę,  o  ile  prawo  do  reprezentowania 
wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

 c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 3 SIWZ,
 1.9.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.

 c) Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  wykonawcy, 
zgodnie  z  formą  reprezentacji  wykonawcy  określoną  w  rejestrze  sądowym  lub  innym 
dokumencie,  właściwym  dla  danej  formy  organizacyjnej  wykonawcy,  albo  przez  osobę 
umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.  
Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii  poświadczonej notarialnie za 
zgodność z oryginałem.

 d)Wykonawcy,  którzy  wspólnie  ubiegają  się  o  udzielenie  zamówienia  muszą  ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub 
jego kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.

 e)Zaleca  się  aby  wszystkie  zapisane  strony  oferty  (w  tym  wszystkie  zapisane  strony  jej 
załączników):
-zostały kolejno ponumerowane;
-zostały zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę;
-oświadczenia wykonawcy (tj. formularz ofertowy, załączone do niego wykazy i oświadczenia) 
muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązań;
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-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 musi zostać poświadczona 
notarialnie. 

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

 g)Zastrzeżenie  dotyczące  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w 
sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej  
wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie 
od pozostałych, jawnych elementów oferty. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się nie 
ujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 
przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  co  do  których 
przedsiębiorca podjął  niezbędne działania,  w celu zachowania ich poufności  – art.  11 ust.  4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 
153, poz. 1503 z późn. zm.). 

 h)Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  otwarcie  oferty  przed  terminem w przypadku 
nieprawidłowego oznaczenia opakowania (koperty).

 1.10.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:

 Postępowanie o udzielenie zamówienia  na „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w 
obrębie miasta  Swarzędz”

„Nie otwierać przed dniem 04.03.2014r. przed godz. 10:30”
 1.11.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1

62 – 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta  - Kancelaria Urzędu, do dnia  04.03.2014r., do godz. 10:00

 1.12.Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert.
 1.13.W postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8, 
zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie;

 1.14.Opakowanie powinno być także opatrzone nazwą i adresem wykonawcy, aby oferty złożone po 
terminie, mogły być zwrócone wykonawcy bez otwierania.

 1.15.W  przypadku  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zamawiający  zobowiązuje 
Wykonawcę do oznaczenia  części  stanowiącej  tajemnicę  przedsiębiorstwa i  złożenia  w odrębnej 
kopercie  do  oferty  przetargowej.  Niedochowanie  należytej  staranności  w  tym  zakresie  może 
spowodować niezamierzone ujawnienie treści stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 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 udzielić wyjaśnień (pisemnie) 
niezwłocznie, jednak nie później niż:
- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 
niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych 
- na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

 b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął  po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.1 a) lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 c) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 2.1 a),

 d)Zamawiający  jednocześnie  przekazuje  treść  wyjaśnienia  wszystkim Wykonawcom, którym 
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doręczono  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez  ujawniania  źródła  zapytania 
oraz zamieszcza na tej stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.

 e) 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 uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji 
zamawiający  przekazuje  się  niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano 
specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest  udostępniana  na 
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie http://bip.swarzedz.eu..

 b) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na wprowadzenie 
zmian  w  ofertach,  zamawiający  przedłuża  termin  składania  ofert  i  informuje  o  tym 
wykonawców,  którym  przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  oraz  na 
stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana 
na tej stronie http://bip.swarzedz.eu.. 

 3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
 3.1.Zamawiający otworzy opakowania z ofertami w dniu 04.03.2014r., o godz. 10:30 w pokoju nr 

410.
 3.2.Otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje  bezpośrednio  po  upływie  terminu  do  ich  składania. 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 3.3.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.
 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.Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany 
te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.

 3.6.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.

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

 3.8.Zamawiający poprawia w ofercie: 
- oczywiste omyłki pisarskie
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych    
poprawek
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 4. Wymagania stawiane Wykonawcom
 4.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 

2 ustawy pzp oraz art. 24b ust. 3 ustawy pzp spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 
ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
 a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

nakładaj obowiązek ich posiadania;
– Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

 b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
-  wykonał  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed  dniem  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  co  najmniej  3  usługi  polegające  na 
utrzymaniu i/lub pielęgnacji zieleni, każda z nich o wartości min. 100000,00zł i załączą 
dowody, że 
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zamówienia zostały wykonane  lub są wykonywane należycie.
 c) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia; 
- dysponują co najmniej 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe ogrodnicze.

 d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
- Zamawiający nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;

 e) Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w  art.  22  ust.  1  ustawy  Pzp,  oraz  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 
postępowania  w okolicznościach,  o  których  mowa w art.  24  ust.  1  ustawy Pzp  musi  złożyć 
wymagane w rozdziale 3 SIWZ oświadczenia i dokumenty.

 f) Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3.
4.2.Zamawiający  oceni  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 

dokumentów/oświadczeń  złożonych wraz z  ofertą,  w skali  spełnia  /  nie  spełnia  (złożonych przez 
Wykonawców  a  wymaganych  przez  zamawiającego  dokumentów  i  oświadczeń  –  zgodnie  z 
Specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów).

4.3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu,  iż  będzie  dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału 
lub kopii  poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania  z  nich  przy  wykonaniu  zamówienia, (zaleca  się  aby  zobowiązanie  określało  zakres 
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu 
przez wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z 
innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia).

4.4.Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp., w przypadku składania ofert przez podmioty należące do tej  
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i  
konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.),  wykonawca  wraz  z  ofertą  składa  listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

4.5.Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy 
złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 
zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani na podstawie art. 26 
ust. 3 ustawy Pzp do ich złożenia powinni,  przesłać/złożyć w formie pisemnej ww. oświadczenia, 
dokumenty  w  oryginale  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  osobę/osoby 
uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione 
przez  osobę/osoby  uprawnione  do  reprezentowania  wykonawcy  lub  kopii  (odpisie)  notarialnie 
poświadczonym, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu.

4.6.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

 5. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5.1. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 

24 i art. 24 b ust.3 ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
 5.2.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 6. Odrzucenie oferty.
 6.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Prawa 

Zamówień Publicznych.
 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.Ceny muszą być podane w PLN. 
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 7.4.Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich
złotych.

 7.5.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.

 7.6.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.

 7.7.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.

 7.8.prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054 - tekst jednolity z późn. zm.);

 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:

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

Wartość punktowa kryterium =

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

 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)W sytuacji,  gdy  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze 
względu na to,  że zostały  złożone oferty  o takiej  samej cenie,  wezwie  Wykonawców, którzy 
złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.

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

 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. z 2010r. nr 223, poz. 113 poz. 759 ze późn. zm.). ,
 b)spełnia wszystkie wymagania przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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 c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
 9.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy 

złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli  oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i 
łączną punktację, 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

c)  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie,  określonym zgodnie  z art.  94 ust. 1 lub 2, po którego upływie  umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta.

 9.4.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których 
mowa w pkt 9.3 lit a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

 10.Wadium.
 10.1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł  (słownie: trzy 

tysięce złotych).
 10.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 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. z 
dnia 2007r. nr 42, poz. 275 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 0001 0442 6711

– wadium  wnoszone  w  pieniądzu  uznaje  się  za  wniesione,  jeśli  (przed  terminem 
składania  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 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji  
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z  dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.)., Zamawiający 
wymaga złożenia oryginału w Referacie Księgowości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
pok. 306 i 307 (wadium w tych formach wnosi się  do terminu składania ofert).

 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;

-  w  odpowiedzi  na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
– 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
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w pkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 d)podpisy  umożliwiające  identyfikację  osób  podpisujących  (czytelne  lub  potwierdzone  imienną 

pieczątką).
 10.6.Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp. 
 10.7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium 

na podstawie  art.  46 ust.  1 ustawy Pzp, jeżeli  w wyniku rozstrzygnięcia  odwołania  jego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, wykonawca winien 
przedłożyć  zobowiązanie  podmiotu  udzielającego  gwarancji  lub  poręczyciela  do  bezwarunkowej 
wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy tj. zatrzymania wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 
oferta została wybrana:
 a) odmówił  podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie;
 b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
 c) 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.Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania 
ofertą,  z  tym że  zamawiający  może  tylko  raz,  co  najmniej  na  3  dni  przed  upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 11.3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 11.2., nie powoduje utraty wadium.
 11.4.Przedłużenie terminu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko  z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  z  wniesieniem  nowego  wadium  na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 12.Jawność postępowania.
 12.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 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 udostępnia się 
od chwili ich otwarcia,

 12.5.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.Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  jednocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a)wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę (firmę) albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo 
miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,
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b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c)wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i 
prawne.

 13.2.Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu będą poinformowani o:
 a) zmianach dotyczących postępowania,
 b)unieważnieniu przetargu,

 13.3.Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w 
terminie:
- w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty (poniżej progów unijnych), 
jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą (zawiadomienie drogą faksową).

 13.4.Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminów, o których mowa w pkt 13.3 niniejszej SIWZ, jeżeli:
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  nie  odrzucono  żadnej  oferty,  oraz  w  przypadku  trybu 
przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 14.Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
 14.1.Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) 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.

 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.
 d)Zamawiający nie wyraża zgodny na wniesienie zabezpieczenia w niżej wskazanych formach:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej;
– przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 

Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
– przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o 

zastawie   rejestrowym i rejestrze zastawów.
 15.3.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

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:

Zabezpieczenie  ustala  się  w  wysokości  3% maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy.

 15.6.Zwrot zabezpieczenia
Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia  w terminie  30  dni  od dnia  wykonania  zamówienia  i  
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

 15.7.zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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 16.Informacje o formalnościach,  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 16.1.Przed  podpisaniem  Umowy  wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  zabezpieczenie  należytego 

wykonania umowy w wysokości, o której mowa w pkt. 15.5
 16.2.Nie  przedstawienie  przez  wykonawcę  pełnych  i  bezbłędnych  dokumentów,  o  których  mowa 

powyżej, a także po wezwaniu do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, zostanie uznane za 
uchylenie się od zawarcia umowy w rozumieniu art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

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

Rozdziale 5  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 17.2.W  przypadku  udzielenia,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia  zamówienia  podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług  zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % 
wartości  zamówienia  podstawowego  i  polegających  na  powtórzeniu  tego  samego  rodzaju 
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla 
zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; 

 18.Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli 
zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia.
 18.1.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.
 19.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
 20.Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:

W sprawach proceduralnych:
-Milena Klupś          – tel. (61) 651-22-406 Referat Zamówień Publicznych 
-Adam Talaga          – tel. (61) 651-22-406 Referat Zamówień Publicznych 
-Sylwia Grąbczewska – tel. (61) 651-22-406 Referat Zamówień Publicznych
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  usług  polegających  na  pielęgnacji  i  utrzymaniu 
terenów  zieleni  w  obrębie  miasta  Swarzędz  o  okresie  od dnia  zawarcia  umowy  – 
30.11.2014 r. 

1. Wykaz terenów objętych przedmiotem zamówienia:

2. Zakres i wymagania dotyczące prac pielęgnacyjnych:
1) Pielęgnacja drzew młodych

a) formowanie koron, uzupełnienie i wymiana pali,  wiązadeł,  pielenie mis, wykonanie mis 
drzew (o średnicy 1m), usuwanie odrostów, ściółkowanie mis korą/zrębkami, podlewanie 
drzew, owijanie drzew jutą.

b) częstotliwość podlewania w przypadku drzew należy dostosować do panujących warunków 
atmosferycznych oraz  wymagań poszczególnych gatunków i  odmian.  Zamawiający  nie 
zapewnia dostępu do wody. 

c) Nawożenie drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory 
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lokalizacja

szt. szt. szt szt. m2 m2 kpl

3020 111 14 0 0 1980 0

5802 580 70 0 436 794 0
Rondo Kirkora 304 120 5 0 11 0 0

2300 30 46 61 0 3000 0
Plac Niezłomnych 3621 238 8 17 0 20 0
ul. Piaski 2270 30 7 43 450 2000 0
Rynek 1945 770 8 20 44 227 1
Manhattan 447 126 10 0 27 0 0
ul. Kościuszki 1200 0 91 0 178 6750 0
ul. Cieszkowskiego 5308 380 37 23 0 0 0

1091 172 14 0 0 0 0

66 37 0 0 10 0 0

74 0 1 0 0 120 0
skwer przy PKO 232 96 3 0 374 62 0

ul. Kirkora skarpy 607 0 66 0 0 1792 0
Łącznie 28287 2690 380 164 1530 16745 1

ilość 
krzewów 

liściastych

ilość 
krzewów 
iglastych

ilość 
drzew 

młodych

ilość 
drzew 

starszych

powierzchnia 
rabat 

bylinowych i 
traw 

ozdobnych 
(4szt/m2)

powierzchnia 
trawników

system 
nawadniający

Skwer przy 
Kochanowskiego
ul. Geremka wraz 
rondem Tysiąclecia i 
terenem przed 
Kościołem

Skwer przy 
Mielżyńskiego

Pętla autobusowa 
os. Kościuszkowców
Pas rozdziału ul. 
Kwaśniewskiego
Skwer przy 
Nowowiejskiej
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nawożenia  –  2  razy  w  sezonie  (wiosna,  jesień)  należy  zastosować  dawkę  zgodnie  z 
zaleceniami  producenta.  Zabrania  się  przenawożenia  drzew,  szczególnie  nawozami 
azotowymi. Nawóz musi uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego.

d) utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew.
e) pielenie  mis  drzew,  misę  wokół  drzew należy  utrzymać  w prawidłowym kształcie  1m 

średnicy.
f) uzupełnienie ściółki (zrębki, kora – uzupełnienie rodzajem ściółki istniejącej)
g) kontrolowanie  chorób  i  szkodników  oraz  po  ewentualnym  pojawieniu  się  stosowaniu 

odpowiednich  środków  ochrony  roślin.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za 
niedopuszczenie do zaatakowania patogenami i/lub szkodnikami 15% populacji odmiany 
lub gatunku.

h) wykonanie  cięć  sanitarnych,  korygujących,  prześwietlających,  formujących 
i odmładzających

i) Wywóz  masy  zielonej,  zrębków,  drewna  należy  wykonać  się  tego  samego  dnia  po 
wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton.

2) Pielęgnacja drzew starszych
a) Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody oraz Ustawą z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy z dnia  
16 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 119 z dnia 05.07.2010r. Poz. 804). w art. 82 po ust. 1 
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:,, 1a. Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni 
lub  zadrzewieniach  mogą  obejmować  wyłącznie:  usuwanie  gałęzi  obumarłych, 
nadłamanych  lub  wchodzących  w  kolizje  z obiektami  budowlanymi  lub  urządzeniami 
technicznymi;  kształtowanie  korony  drzewa,  którego  wiek  nie  przekracza  10  lat; 
utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. Prace te powinny być wykonane po 
dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez wykwalifikowanego chirurga drzew. 

b) Wykonywanie  cięć  pielęgnacyjnych  drzew  (prześwietlenie  koron,  usunięcie  suchych  i 
połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” - usunięciem gałęzi z pni do 
wys.  4,5m  z  nadaniem  właściwego  kształtu  i  statyki  koronie  –  drzewa,  przy  użyciu 
własnego sprzętu.  

c) Wykonywanie  cięć  technicznych  drzew  (prześwietlenie  koron,  usunięcie  suchych 
i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” - usunięciem gałęzi z pni do 
wys. 4, 5 m z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie, wraz z usuwaniem gałęzi 
wrastających  lub  dorastających  do  linii  energetycznej,  budynków,  nad  pasem jezdni  i 
chodnika - przy użyciu własnego sprzętu);

d) Wywóz  masy  zielonej,  zrębków,  konarów  należy  wykonać  się  tego  samego  dnia  po 
wykonanej pracy, pojazdami o ciężarze do 3,5 ton.

3) Pielęgnacja krzewów liściastych 
a) Pielęgnacja  krzewów  polega  na  regularnym  podczas  całego  sezonu  pieleniu  skupin 

krzewów,  zagrabieniu  przekopanej  powierzchni,  zebraniu  chwastów  i  ich  wywozie. 
Wysokość chwastów nie może przekroczyć 10 cm, a w przypadku chwastów płożących 
powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni skupin krzewów.  Przy krzewach 
pod którymi wyłożona jest agrowłóknina i kora należy należy ją regularnie poprawiać, a 
ewentualne  uszkodzenia  naprawiać  i przyszpilkowywać,  tak  aby  –  agrowłóknina  nie 
wystawała spod kory.

b) Pod krzewami ściółkowanymi korą,zrębkami lub żwirkiem, należy  uzupełniać ściółkę, tak 
aby jej miąższość warstwy utrzymywała się na poziomie 5 cm.

c) Skupiny  krzewów  należy  regularnie  kontrolować  pod  kątem  wystąpienia  chorób  lub 
szkodników, a ewentualne porażenie  należy usuwać za pomocą odpowiednich środków 
ochrony roślin.

d) Wykonawca odpowiedzialny jest  za niedopuszczenie  do zaatakowania  patogenem i/lub 
szkodnikiem  przekraczającego  15%  populacji  roślin  porażonej  odmiany  lub  gatunku. 
Wszelkie  opryski  krzewów  należy  prowadzić  zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  roślin 
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić Zamawiającego o rodzaju i ilości 
użytego środka.

e) Regularnie  należy  poprawiać  strukturę  i  wygląd  krzewów,  należy  przycinać  złamane, 
chore, przemarznięte lub krzyżujące się gałęzie, oraz przekwitnięte kwiatostany, tak aby 
wydłużyć termin kwitnienia oraz dosadzać obumarłe, zniszczone i ukradzione rośliny (o 
których Wykonawca powinien Zamawiającego poinformować)

f) Wygrabienie  wiosenne i  jesienne liści  ze skupin krzewów liściastych oraz zgarnięcie  w 
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pryzmy, załadunek i wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy.
g) Należy  nawozić  posypowo  nawozami  wieloskładnikowymi  o  spowolnionym  działaniu 

krzewy  liściaste  –  2  razy  w  sezonie  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym,  nawozami 
odpowiednimi  dla  danego  gatunku  i  odmiany  roślin  oraz  pory  nawożenia,  należy 
zastosować  dawkę  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Zabrania  się  przenawożenia 
krzewów, szczególnie nawozami azotowymi. Nawóz musi uzyskać akceptację ze strony 
Zamawiającego.

h) Podlewanie w przypadku roślin liściastych należy dostosować do panujących warunków 
atmosferycznych oraz  wymagań poszczególnych gatunków i  odmian.  Zamawiający  nie 
zapewnia  dostępu  do  wody  (z  wyjątkiem  lokalizacji  Rynek  –  automatyczny  system 
nawadniający). 

i) Wywóz zanieczyszczeń należy wykonać się tego samego dnia po wykonanej pracy.
4) Pielęgnacja krzewów iglastych  

a) Pielęgnacja  krzewów  polega  na  regularnym  podczas  całego  sezonu  pieleniu  skupin 
krzewów,  zagrabieniu  przekopanej  powierzchni,  zebraniu  chwastów  i  ich  wywozie. 
Wysokość chwastów nie może przekroczyć 10 cm, a w przypadku chwastów płożących 
powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni skupin krzewów.  Przy krzewach 
pod  którymi  wyłożona  jest  agrowłóknina,  kora,  żwir  należy  należy  je  regularnie 
poprawiać,  a  ewentualne  uszkodzenia  naprawiać  i przyszpilkowywać,  tak  aby  – 
agrowłóknina nie wystawała spod kory.

b) Pod krzewami ściółkowanymi korą, zrębkami, żwirkiem należy  uzupełniać ściółkę, tak aby 
jej miąższość warstwy utrzymywała się na poziomie 5 cm.

c) Skupiny  krzewów  należy  regularnie  kontrolować  pod  kątem  wystąpienia  chorób  lub 
szkodników, a ewentualne porażenie  należy usuwać za pomocą odpowiednich środków 
ochrony roślin.

d) Wykonawca odpowiedzialny jest  za niedopuszczenie  do zaatakowania  patogenem i/lub 
szkodnikiem  przekraczającego  15%  populacji  roślin  porażonej  odmiany  lub  gatunku. 
Wszelkie  opryski  krzewów  należy  prowadzić  zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  roślin 
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić Zamawiającego o rodzaju i ilości 
użytego środka.

e) Należy  nawozić  posypowo  nawozami  wieloskładnikowymi  o  spowolnionym  działaniu 
krzewy  iglaste  –  2  razy  w  sezonie  w  okresie  wiosennym  i  jesiennym,  nawozami 
odpowiednimi  dla  danego  gatunku  i  odmiany  roślin  oraz  pory  nawożenia,  należy 
zastosować  dawkę  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Zabrania  się  przenawożenia 
krzewów, szczególnie nawozami azotowymi. Nawóz musi uzyskać akceptację ze strony 
Zamawiającego.

f) Podlewanie  w przypadku roślin  iglastych  należy  dostosować  do  panujących  warunków 
atmosferycznych oraz  wymagań poszczególnych gatunków i  odmian.  Zamawiający  nie 
zapewnia  dostępu  do  wody  (z  wyjątkiem  lokalizacji  Rynek  –  automatyczny  system 
nawadniający). 

g) W  przypadku  rabat  mieszanych  –  liściasto  –  iglastych  należy  dokonywać  także 
wygrabiania wiosennego i jesiennego liści ze skupin oraz zgarniać w pryzmy, załadunek i 
wywóz liści tego samego dnia po wykonanej pracy.

h) Wywóz zanieczyszczeń należy wykonać się tego samego dnia po wykonanej pracy.
5) Pielęgnacja trawników

a) Koszenie trawników kosiarkami mechanicznymi spalinowymi lub samojezdnymi na terenie 
płaskim  i  na  skarpach.  Koszenie  obejmuje  trawniki  częściowo  obsadzone  drzewami  i 
krzewami.  Przed  przystąpieniem  do  mechanicznego  koszenia  trawnika  należy  ręcznie 
przyciąć trawę wokół pni drzew w taki sposób aby wyeliminować uszkodzenia drzewa. 
Zabrania się koszenia młodych trawników kosą spalinową.

b) Zebranie skoszonej trawy i jej  wywóz musi nastąpić tego samego dnia po wykonanej  
pracy. 

c) Wysokość trawy  nie może przekraczać 10 cm, a po skoszeniu trawa musi mieć wys. 5-7 
cm.

d) Częstotliwość wykonania koszenia wynosić będzie nie mniej niż 11 razy w sezonie. Jeśli po 
wykonaniu  11  koszeń,  wysokość  trawy  będzie  przewyższać  10  cm,  wymagane  jest 
wykonanie  dodatkowych  koszeń,  tak  aby  utrzymać  preferowany  standard  wysokości 
trawnika do 10cm. Należy to uwzględnić w ramach oferowanej kwocie ryczałtu za  1 m2 
pielęgnacji trawników.
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e) Wiosenne i jesienne wygrabienie liści z trawników wraz z wywozem tego samego dnia po 
wykonanej pracy. Nie dopuszcza się pozostawienie pryzm liści na obiekcie, po skończonej 
pracy na następne dni.

f) Obcinanie  brzegów  trawnika  za  pomocą  ostrej  krawędzi  łopaty  lub  narzędzia  do 
przycinania krawędzi brzegu trawnika, przy wyznaczeniu linii  cięcia za pomocą sznura. 
Wywóz darni tego samego dnia po wykonanej pracy.

g) Nawożenie  posypowe  trawników  2  razy  w  ciągu  sezonu  –  w  okresie  wiosennym  i 
jesiennym,  nawozami  odpowiednimi  dla  danego  gatunku  i  odmiany  roślin  oraz  pory 
nawożenia,  należy  zastosować  dawkę  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Zabrania  się 
nawożenia nawozami azotowymi w okresie jesiennym

h) Aeracja 1 raz w okresie wiosennym trawników dywanowych (lokalizacja Rynek) Aerację 
trawników  należy  wykonywać  przy  pomocy  maszyn  spulchniających  glebę  zwanych 
aeratorami. Aeracji nie należy wykonywać, gdy gleba jest za wilgotna. Po doprowadzeniu 
gleby do właściwej wilgotności, trawnik należy skosić do wysokości 3 cm i skoszoną trawę 
usunąć i  wywieźć.  W zależności  od rodzaju aeratora,  aerację  wykonuje się  w jednym 
kierunku lub powtarza się ją w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiągnąć pełny 
efekt, liczba otworów na 1 m² powinna wynosić 180-200, wyrzucone korki ziemi z darnią 
należy wygrabić i usunąć z trawnika. Aerację należy wykonywać w wiosną lub wczesną 
jesienią  –  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Natychmiast  po  aeracji,  należy  uzupełnić 
ewentualne braki w trawniku – nasionami traw, jak również wykonać nawożenie.

i) Wykonywanie oprysków środkami selektywnymi na chwasty dwuliścienne na trawnikach – 
(lokalizacja Rynek, ul. Geremka), tak aby stopień zachwaszczenia nie przekraczał 15% 
powierzchni  trawnika.  Wszelkie  opryski  należy prowadzić  zgodnie  z Ustawą o  ochronie 
roślin  Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r.  oraz zawiadomić  RGK o rodzaju i  ilości  
użytego środka.

6) Pielęgnacja bylin, traw ozdobnych i roślin okrywowych
a) Pielęgnacja roślin okrywowych polega na ich wiosennym i jesiennym wygrabianiu z liści, a 

także regularnym podczas całego sezonu pieleniu i wywozie odpadów zielonych. Wysokość 
chwastów nie może przekroczyć 10 cm wysokości,  a w przypadku chwastów płożących 
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lokalizacja krotność

m2 wartość min.

1980 11

794 11

3000 11
Plac Niezłomnych 20 11
ul. Piaski 2000 11
Rynek 227 11
ul. Kościuszki 6750 11

120 11
skwer przy PKO 62 11
ul. Kirkora skarpy 1792 11
Łącznie 16745

powierzchnia 
trawników

Skwer przy 
Kochanowskiego
ul.Geremka wraz 
rondem Tysiąclecia
Skwer przy 
Mielżyńskiego

skwer przy ul. 
Nowowiejskiej
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powierzchnia ich nie może przekroczyć 20% powierzchni roślin okrywowych.
b) Należy nawozić posypowo nawozami wieloskładnikowymi o spowolnionym działaniu rabaty 

bylinowe 2 razy w sezonie w okresie wiosennym i jesiennym, nawozami odpowiednimi dla 
danego gatunku i odmiany roślin oraz pory nawożenia, należy zastosować dawkę zgodnie 
z zaleceniami producenta. Zabrania się przenawożenia krzewów, szczególnie nawozami 
azotowymi. Nawóz musi uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego.

c) Podlewanie w przypadku roślin okrywowych, bylin, traw ozdobnych należy dostosować do 
panujących  warunków  atmosferycznych  oraz  wymagań  poszczególnych  gatunków  i 
odmian. Zamawiający nie zapewnia dostępu do wody (z wyjątkiem lokalizacji  Rynek – 
automatyczny system nawadniający) 

d) Na obiektach, gdzie  pod bylinami,  roślinami okrywowymi,  trawami ozdobnymi ułożona 
jest agrowłóknina należy ją regularnie poprawiać, a ewentualne uszkodzenia uzupełniać i 
przyszpilkowywać, tak aby włóknina nie wystawała spod kory.

e) Pod  bylinami,  roślinami  okrywowymi,  trawami  ozdobnymi  ściółkowanymi  korą  lub 
zrębkami, należy  uzupełniać ściółkę, tak aby jej miąższość warstwy utrzymywała się na 
poziomie 5 cm.

f) Rośliny  okrywowe,  byliny,  trawy  ozdobne  należy  regularnie  kontrolować  pod  kątem 
wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą 
odpowiednich  środków  ochrony  roślin,  zaakceptowanych  przez  RGK.  Wykonawca 
odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem 
przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku. Wszelkie opryski 
roślin  okrywowych  należy  prowadzić  zgodnie  z  Ustawą  o ochronie  roślin 
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomić RGK o rodzaju i ilości użytego 
środka.

g) Regularnie  należy  poprawiać  strukturę  i  wygląd  roślin  okrywowych,  należy  przycinać 
złamane, chore, przemarznięte  części  roślin  i  przekwitnięte  kwiatostany oraz dosadzać 
obumarłe,  zniszczone  i  ukradzione  rośliny  (o  których  Wykonawca  powinien 
Zamawiającego poinformować).

7) Utrzymanie systemu automatycznego nawadniania (lokalizacja Rynek)
a) Wiosenny przegląd automatycznego systemu nawadniania z ustawieniem sterownika na 

sezon letni i włączeniem źródła wody.
b) bieżący nadzór nad automatycznym systemem nawadniania (regulacja)
c) Jesienny przegląd automatycznego systemu nawadniania z przygotowaniem go do okresu 

zimowego (przedmuchanie  sprężonym powietrzem, wyłączenie sterownika i  zamknięcie 
źródła wody)

3. Obowiązki wykonawcy podczas realizacji zadania:
1) Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegać  przepisów  BHP, 

a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali robót w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2) Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

3) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji,  urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania konserwacji.

4) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
i sztuki ogrodniczej. 

5) Wywiezienie  odpadów  powstających  przy  wszelkich  pracach  musi  zostać  wykonane 
niezwłocznie, na koszt wykonawcy, w dniu wykonania prac pielęgnacyjnych.

6) W miesiącu listopadzie 2012 roku odbędzie się komisyjny przegląd  terenów zieleni objętych 
konserwacją (przedmiot zamówienia), który ma na celu sprawdzenie materiału roślinnego i 
jego  ewentualne  uzupełnienie.  Uzupełnienie  materiału  należy  całkowicie  po  stronie 
Wykonawcy.
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Wykaz wymaganych dokumentów

Dokumenty są  składane w formie  oryginału lub kopii  poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 
wykonawcę lub osobę upoważnioną. 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  upoważnionej  podpisującej ofertę, pieczątką firmową lub imienną osoby upoważnionej 
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. 

I. Zamawiający żąda:
1) Wypełnionego  i  podpisanego  Drukiem  Oferty  i  Formularzem  Ofertowym  (wg 

załączonych formularzy– 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) Upoważnienia do podpisania oferty zgodnie  z działem VI rozdział  II ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) winno być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

II. W  celu  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych (wg Załącznika Nr 1);
2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych   lub   ciągłych   również 

wykonywanych,  głównych  usług, w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i  doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed  upływem terminu 
składania ofert albo wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  —  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie (wg załącznika Nr 3) 

3) wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu    zamówienia,   w 
szczególności    odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami   na   temat   ich   kwalifikacji   zawodowych, 
doświadczenia   i wykształcenia   niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami (wg załącznika Nr 4);

4) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania 
zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskazał osoby, którymi 
będzie dysponował (jeżeli dotyczy);

5) oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  
wymagane uprawnienia,  jeżeli  ustawy nakładają  obowiązek posiadania  takich uprawnień 
(wg  Załącznika Nr 5);
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III. W celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  Wykonawca 
winien przedłożyć następujące dokumenty :
1) Wypełnionego  i  podpisanego  oświadczenia  Wykonawcy,  o  braku  podstaw  do 

wykluczenia  na  podstawie  art.  24 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych -  (wg 
załącznika Nr 2);

Zamawiający prosi o aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

IV. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na  
wiedzy  i  doświadczeniu,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  niezależnie  od 
charakteru  prawnego  łączącego  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  
zobowiązany jest  udowodnić,  zamawiającemu, iż  będzie  dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  
(oryginał)  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

V. Informacje pozostałe oraz dla Wykonawców z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :
1) Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii 

dokumentu  wyłącznie  wtedy,  gdy  złożona  kopia  dokumentu  jest  nieczytelna  lub  budzi  
wątpliwości co do jej prawdziwości.

2) Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język 
polski. 

3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się stosownych dokumentów zastępuje się 
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 
organem  sądowym, administracyjnym  albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym miejscu zamieszkania tych osób.

4) W przypadku wątpliwości  co do treści  dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,  zamawiający 
może zwrócić  się  do  właściwych  organów odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

5) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę.

VI. Pozostałe informacje:
1) Dowodami, o których mowa w pkt II.2), Rozdział 3 SIWZ, są:

1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług 
okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert,

2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia.

2) W razie  konieczności,  szczególnie  gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt II.2), 
Rozdział 3 SIWZ budzą wątpliwości  Zamawiającego lub gdy z poświadczenia lub innego 
dokumentu  wynika,  że  zamówienia  nie  zostało  wykonane  lub  zostało  wykonane 
nienależycie  Zamawiający  może  zwrócić  się  bezpośrednio  do  właściwego  podmiotu,  na 
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o  
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów, bezpośrednio Zamawiającemu.

3) W przypadku, gdy Zamawiający (Urząd Miasta i Gminy Swarzędz) jest podmiotem, na rzecz 
którego usługi/dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. II.3., Rozdział 3, SIWZ 
zostały  wcześniej  wykonane,  wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania  dowodów,  o 
których mowa w pkt. VI.1), Rozdział 3, SIWZ.
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O F E R T A

..............................................
(pieczęć adresowa firmy 

Wykonawcy)
nr tel. …...........................
nr fax. …..........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................

    zarejestrowana(y) / wpisany do 
………………………………………………...

     pod nr …………………………………….
(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  dotyczącym:  “Pielęgnacja  i 
utrzymanie terenów zieleni  w obrębie miasta Swarzędza” z dnia  24  luty  2014 roku 
opublikowanego  w  siedzibie  Zamawiającego  oraz  na  stronie  internetowej 
(http://bip.swarzedz.eu),oraz w BZP pod pozycją nr 36607-2014 oferujemy: 
1. Oferujemy  wykonanie  usług  objętych  zamówieniem  za  kwotę  (ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości) w zł:
Stawka podatku VAT: ............... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT): ............... zł

Słownie: ................................................................................ zł

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:od dnia zawarcia umowy do dnia 30 
listopada 2014 roku.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  wraz z 
wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i 
nie wnosimy do niej  zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 
oferty.

4. Oferujemy 12-miesięczną rękojmię z tytułu nienależycie wykonanej usługi. 
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  nie należymy* /  należymy* (*niepotrzebne  skreślić) do tej  samej grupy 

kapitałowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007r.  o  ochronie  konkurencji  i 
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa listę podmiotów powiązanych tj.  

należących do tej samej grupy kapitałowej zgodne z poniższą tabelą.
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Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
L.p. Nazwa podmiotu

-wypełnić jedynie jeżeli Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej-

8. Oświadczamy, że następujące usługi:

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

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

zostaną  wykonane przez podwykonawców.

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

10.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.

11.Oświadczamy,  że  jesteśmy  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

12.Wadium zostało wniesione w dniu …........... w formie …..............., które należy zwrócić na 
konto bankowe o numerze .......................................................

13.Załącznikami do niniejszej oferty są:
......................................................
......................................................
…...................................................
…...................................................
…...................................................
…...................................................

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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FORMULARZ OFERTOWY

..............................................
(pieczęć adresowa firmy 

Wykonawcy)

Podpisano:

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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L.P. Zakres Prac pielęgnacyjnych Przedmiar Jednostki wartość brutto

1 Pielęgnacja drzew młodych 380 szt.
2 Pielęgnacja drzew starszych 164 szt.
3 Pielęgnacja krzewów liściastych 30977 szt.
4 Pielęgnacja krzewów iglastych 2690 szt.
5 Pielęgnacja trawników 16745 m2

6 1250 m2

7 1

SUMA

Cena jednostkowa 
brutto

Pielęgnacja rabat bylinowych, 
traw ozdobnych, roślin 
okrywowych (4szt/m2)
Bieżąca obsługa systemu 
nawadniającego kpl.
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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:

“Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta  Swarzędz”

Nazwa Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
oświadczam, że:

1. posiadamy  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 
pkt 1 );

2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie**   (art. 22 ust. 1 pkt 2);
3. dysponujemy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 

wykonania zamówienia** (art. 22 ust. 1 pkt 3);
4. znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej**  (art. 22 ust. 1 

pkt 4);

Oświadczamy ponadto, że wszystkie informacje, dokumenty oraz oświadczenia są zgodne z 
prawdą.

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów składających 
ofertę wspólną;

**w  przypadku  polegania  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia.
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Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta  Swarzędz”

Nazwa Wykonawcy*: ..................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy*: ..................................................................................................................

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

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 do 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem nie wyczerpujemy 
żadnej z przesłanek określonych w tym przepisie.

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

*w przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów 
składających ofertę wspólną.
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH  LAT ZAMÓWIEŃ 

Zakres 
(przedmiot) 
zamówienia¹

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego
zostały wykonane

dostawy

Wartość 
zamówienia 
brutto w zł 

Termin realizacji

Rozpoczęcie Zakończenie
Uwagi²

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 4.1, b), 
Rozdział I SIWZ.
²W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy 
wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu lub 
osoby do  oddania  wykonawcy do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  okres  korzystania  z  nich  przy 
wykonaniu zamówienia.
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

POTENCJAŁ KADROWY WYKONAWCY
WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

L. p. Nazwisko i imię

Opis 
posiadanych
uprawnień / 

wykształcenie ¹

Zakres
wykonywanych

czynności

Podstawa
dysponowania,
o której mowa

w pkt 4.3. SIWZ ³
Jest w dyspozycji/ będzie 

w dyspozycji
1

2

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

¹Szczegółowy opis zakresu posiadanych uprawnień, potwierdzający wymagania postawione w pkt 4.1 c), Rozdział 1  
SIWZ.
²W  przypadku,  gdy  wykonawca  dysponuje  wskazaną  osobą  na  podstawie  stosunku  prawnego  łączącego  go 
bezpośrednio  z  tą  osobą  należy  wpisać  „jest  w  dyspozycji”.  Natomiast  w  przypadku,  gdy  wskazana  osoba  jest 
udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać  „będzie w dyspozycji”  i jednocześnie załączyć  do 
oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
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..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

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

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

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

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

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

Miejsce i data: ........................................ 2014 r.

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

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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PROJEKT

UMOWA Nr – CRU ….. .2014/BZP.272.....2014-1/07-2014

W  dniu  ….............r.  w  Swarzędzu  pomiędzy  Gminą  Swarzędz,  zwaną  dalej  "Zamawiającym", 
reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz  - mgr Annę Tomicką,

a  …..............  mającą  siedzibę  w  …...............,  ul.  …........................,  zarejestrowaną  w  dniu 
….......................w  ….....................................................,  o  numerze  ….................................  o 
nadanym  Numerze  Identyfikacji  Podatkowej  …...........................,  o  numerze  REGON 
…........................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

….............................................

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
Zamawiający  w trybie  przetargu  nieograniczonego  zamawia  a  Wykonawca przyjmuje  do  realizacji 
zadanie polegające na wykonaniu usług w zakresie Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni 
w  obrębie  miasta  Swarzędz  -  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków  Zamówienia,  w  tym  opisem  przedmiotu  zamówienia,  stanowiącym  załącznik  nr  1  do 
umowy.

§ 2
1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia  30 listopada 2014r.,
2. Jeżeli  Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy określony  w §1  w sposób  wadliwy  lub  sprzeczny  z 

umową, Zamawiający wezwie go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 
powierzyć  poprawienie  lub  dalsze  wykonanie  prac  innej  osobie  na  koszt  i  niebezpieczeństwo 
Wykonawcy niniejszej umowy.

§ 3
Zamawiający  i  Wykonawca  obowiązani  są  –  każdy  w  swoim  zakresie  –  do  współdziałania  przy 
wykonywaniu umowy.

       § 4
Wykonawca zobowiązuje  się  do wykonania  prac  objętych zamówieniem zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami i normami, zasadami BHP oraz z należytą starannością. 

§ 5
1. Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  3%  całkowitego 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 6.
2. 100% kwoty  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy zostanie  wniesione  w dniu  podpisania 

niniejszej umowy w  formie …............................
3. Zwrot  kwoty zabezpieczenia  nastąpi  zgodnie  z postanowieniami  art.  151 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.
§ 6

Wykonawca ma prawo do powierzania podwykonawcom prac związanych z przedmiotem Umowy po pisem-
nej zgodzie Zamawiającego.

§ 7
1. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do  odbioru  jakościowego  wszelkich  przeznaczonych do  użycia 

materiałów. 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.

2. Wykonawca gwarantuje jakość wykonywania usług zgodnie z zasadami sztuki  i  wiedzy ogrodniczej 
zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz SIWZ.

3. Jeżeli  zdaniem Zamawiającego,  dla oceny prawidłowości wykonanych, zgłoszonych do odbioru prac 
konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Wykonawca zleci ich przeprowadzenie w niezależnej 
placówce badawczej, własnym staraniem i na własny koszt.
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4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  Wykonawcy  w  zakresie  prowadzonych  prac 
pielęgnacyjnych, a wykonawca w czasie 48 h na realizację zlecenia wysłanego drogą mailową przez 
Zamawiającego.

5. Po zakończeniu prac każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego uporządkowania 
terenu, na którym prace się  odbywały i  wywiezienia  odpadów powstających przy tych pracach na 
własny koszt.

6. Do każdej faktury Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia wykonania prac objętych przedmiotem 
zamówienia  częściowymi  protokołami  odbioru,  podpisanymi  przez  inspektora  nadzoru  wskazanego 
przez Zamawiającego.

§ 8
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby 

Zamawiającego wraz z protokołem odbioru.
2. Rozliczenie prac objętych zamówieniem nastąpi fakturami częściowymi, wystawianymi na podstawie 

miesięcznych protokołów odbioru podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  płatne  w  formie  miesięcznego  ryczałtu  w  wysokości  nie 

przekraczająca 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, w 
terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z miesięcznym protokołem. Ostateczne rozliczenie 
wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktury VAT potwierdzonej końcowym protokołem 
odbioru wystawionej w terminie do 7 dni od zakończenia umowy.

4. Faktury będą  wystawiane  przez Wykonawcę raz na miesiąc,  w terminie  do 7  dni  od  zakończenia 
miesiąca, którego faktura dotyczy.

5. Faktura  doręczona  do  siedziby  Zamawiającego  i  niepotwierdzona  protokołem  odbioru  zostanie 
odesłana Wykonawcy.

6. Całkowita wartość umowy wynosi  zł brutto, (słownie: ….................................. złotych brutto).

§ 9
Niewykonanie  w  terminie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  harmonogramem  prac  spowoduje 
rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy i obciążenie Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.

§ 10
1. Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  będą 

naliczane kary umowne w wysokości: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy – 2% 
wartości umownego wynagrodzenia brutto danego zlecenia.

c) za nieterminowe usunięcie szkody, o której mowa w § 10 ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany – 
0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

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

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości  10 % 

całkowitej wartości umowy określonej w § 8 ust 6,
b) w  przypadku  zwłoki  w  zapłacie  faktur  strony  stosować  będą  przepisy  ustawy  z  dnia 

8 marca 2013r.  o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. Z 2013 roku poz. 403.
2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przenoszącego  wysokość  kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub 

osobom  trzecim  będące  skutkiem  prowadzenia  prac  przez  Wykonawcę.  W  tym  przypadku 
zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do  proporcjonalnego  obniżenia  wynagrodzenia 
Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
§ 11

1. Wykonawca udziela 12-miesięcznej rękojmi  z tytułu nienależycie wykonanej usługi (niezgodnie 
ze sztuką). 

2. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach 
przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich 
usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.
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§ 12
Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanego materiału roślinnego, czystość odmianową, dostarczenie 
materiału  wyprodukowanego  zgodnie  z  zasadami  agrotechniki  szkółkarskiej  oraz  odpowiadającego 
wymaganiom określonym przez Związek Szkółkarzy Polskich.

§ 13
Wykonawca oświadcza,  że nie  dokona cesji  wierzytelności  przysługującej  mu od Zamawiającego z 
tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 14
1. Spory mogące wynikać z realizacji umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron umowy.
2. W przypadku braku porozumienia, o którym mowa w ust. 1 strony poddają spór do rozstrzygnięcia 

przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny w Poznaniu.

§ 15
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia wynikające z ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

§  16
Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  3  dla  Zamawiającego  i  1  dla 
Wykonawcy.

[Załączniki]

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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