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Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony poniżej 214 000 EURO.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).
Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
tel (0-61) 65-12-406
e-mail: zamowienia@swarzedz.pl
internet: http://bip.swarzedz.eu
Termin i miejsce składania ofert: do dnia 10.12.2020r. - godz. 10:00 Siedziba
Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.
Termin i miejsce otwarcia ofert: dnia 10.12.2020r. - godz. 10:30, Siedziba
Zamawiającego, pok. 411.
Zakres robót według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 17.12.2021 (wg
bieżących potrzeb Zamawiającego).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Specyfikacja istotnych
Rozdział 1.
Rozdział 2.
Rozdział 3.
Rozdział 4.

warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:
Instrukcja dla Wykonawców.
Opis przedmiotu zamówienia.
Druk oferty.
Projekt umowy.

Zatwierdzam
Marian Szkudlarek
............................................
dnia 01.12.2020 roku

(podpis Kierownika Zamawiającego)
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Rozdział 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Opis sposobu porozumiewania Zamawiającego z Wykonawcami oraz przygotowania
i złożenia ofert
1.1. Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje
drogą pisemną lub e-mailem. Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt
otrzymania e-maila.
a) Pisemnie na adres:
Gmina Swarzędz
Rynek 1
62-020 Swarzędz
Wydział Radców Prawnych i Zamówień Publicznych
b) e-mailem: zamowienia@swarzedz.pl
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. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
1.6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1.7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
1.8. Oferta powinna zawierać:
a)formularz ofertowy 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.
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.
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 ustanawiają 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/osoby podpisującą ofertę i złączone w sposób
uniemożliwiający jej zdekompletowanie;
- 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/osób reprezentującej, pieczątką firmową lub imienną osoby/osób
reprezentującej oraz napisem „za zgodność z oryginałem”.
f) Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane i opatrzone datą przez
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osobę/osoby podpisującą ofertę.
g) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec poniższych informacji: nazwy (firmy) oraz adresów, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.
h) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1010 ze zm.).
i) 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;
c) będzie posiadać oznaczenie:
Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia pn.
„Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych
oraz usuwanie drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz. ”
Nie otwierać przed dniem 10.12.2020r. przed godz. 10:30”
1.11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62 – 020 Swarzędz
w Biurze Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu, do dnia 10.12.2020r., 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 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która
została złożona po terminie.
1.14. 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 stosownie oznaczonej z dopiskiem “zmiana” lub
“wycofanie” przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2.1. Wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 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 lit. 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 lit. a),
d) Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza na stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu bez
ujawniania źródła zapytania.
2.2. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
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ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną
zmianę
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej 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 zamieszcza informację na
stronie internetowej http://bip.swarzedz.eu.
3. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert
3.1. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.12.2020r., o godz.10:30 w pokoju nr 411.
3.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3.3. Podczas otwierania ofert Zamawiający poda oraz odnotuje w protokole: nazwę wykonawcy,
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz
warunków płatności zawartych w ofercie.
3.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformuje o otrzymaniu zmian do złożonych ofert. Zmiany
te zostaną odczytane wraz z ofertami, których dotyczą.
3.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
4. Wymagania stawiane Wykonawcom
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez zamawiającego dla niniejszego postępowania (pkt 2) oraz którzy nie
podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5
pkt 1.
4.2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co
najmniej 3 usługi polegające na usuwaniu i pielęgnacji drzew i krzewów w terenach miejskowiejskich o wartości nie mniejszej niż 400.000,00zł brutto każda,
b)Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną skierowane
do realizacji zamówienia tj.:
- minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia European Treeworker i/ lub tożsame,
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia brakarza,
- minimum 4 osobami posiadającymi uprawnienia do pracy w zawodzie drwal - operator pilarki
(zgodnie z § 21 i § 22 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w zakresie gospodarki leśnej, Dz. U. z
dnia 08.09.2006r nr 161 poz. 1141)
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pracy na obiektach zabytkowych zgodnie z art.
37b ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z
2020 r., poz. 282 z późn. zm.) tj. osoba prowadząca prace powinna posiadać świadectwo
ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni lub odbyła
co na najmniej 9 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków. Musi
to być osoba o której mowa w ust.1 lub 3 ustawy;
Zamawiający dopuszcza łączenie uprawnień pracowników.
4.3. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 5.
4.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do
realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które
określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
4.8. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
4.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym mowa w pkt 4.6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 4.2.
4.10. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20
ustawy Pzp może – zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp - przedstawić dowody na to, że podjęte przez
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji winien
przedstawić powyższe informacje w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2
do SIWZ.
4.11. Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy będącego
podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął jeszcze określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
5.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią
wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia wraz z zakresem niezbędnych informacji zawarty został w:
a) Załączniku nr 1 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) Załączniku nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
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5.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 lit. b.
5.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 1 lit. a i b.
5.5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, a
szczegółowo określonych w pkt 5.6 SIWZ.
5.6. Wykonawca, o którym mowa w pkt 5.5 w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania powinien – na wezwanie zamawiającego
- przedłożyć następujące dokumenty:
a) wykaz usług wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ);
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
d) zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
5.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych).
Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
6. Sposób obliczenia ceny oferty.
6.1. Cena ofertowa (cena brutto) musi zostać przedstawiona w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
6.2. Cena określona w ofercie przez wykonawcę ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i
pozostaje niezmienna w okresie realizacji zamówienia.
6.3. Rozliczenia między zamawiającym a wybranym wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych.
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6.4. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 106 ze zm.).
6.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę, (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
7.1. 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
omyłek w treści oferty, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7.2. 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.
7.3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

60 (%)

2.

Czas reakcji

20 (%)

3.

Doświadczenie pracowników z
uprawnieniami drwala – operatora
pilarki

20 (%)

Razem

100 (%)

7.4. Ocena ofert dokonana zostanie na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w
skali 0-20 pkt – czas reakcji Wykonawcy i w skali 0-20 pkt – doświadczenie pracowników z
uprawnieniami drwala.
7.5. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium
Kryterium nr 1 – Cena:
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej
cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza,
według wzoru:
Cena = najniższa oferowana cena brutto (zł) / cena badanej oferty brutto (zł) x 60 pkt
Kryterium 2 – Czas reakcji (ilość dni)
Kryterium „Czas reakcji” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w
formularzu ofertowym czasu reakcji (w pełnych dniach) licząc od dnia otrzymania zlecenia.
Maksymalny czas reakcji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 3 dni. Minimalny czas reakcji
wynosi 1 dzień.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę czasu reakcji, według następujących zasad:
a)za zadeklarowanie czasu reakcji 3 dni – 0 pkt;
b)za zadeklarowanie czasu reakcji 2 dni – 10 pkt;
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c) za zadeklarowanie czasu reakcji 1 dzień

– 20 pkt.

W kryterium czas reakcji Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.
W przypadku niezadeklarowania czasu reakcji bądź zadeklarowania czasu reakcji krótszego niż 1 dzień lub
dłuższego niż 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Kryterium 3 – Doświadczenie pracowników z uprawnieniami drwala – operatora pilarki (w
miesiącach)
Kryterium „Doświadczenie pracowników z uprawnieniami drwala – operatora pilarki” będzie
rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala – operatora pilarki – 4 osoby (w pełnych
miesiącach).
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę doświadczenia pracowników z
uprawnieniami drwala, według następujących zasad:
- za zadeklarowanie doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala 0 m-cy – 12m-cy – 0 pkt;
- za zadeklarowanie doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala 13 m-cy – 24 m-cy – 2 pkt;
-a zadeklarowanie doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala 25 m-cy – 36 m-cy – 3 pkt;
-za zadeklarowanie doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala 37 m-cy – 48 m-cy – 4 pkt;
-za zadeklarowanie doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala powyżej – 49 m-cy – 5 pkt.
W przypadku niezadeklarowania doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala – operatora pilarki oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną
jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
8. Wadium.
8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 zł.
8.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
8.3. 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 (t.j. Dz.
U. 2020 r. poz. 299).
8.4. Miejsce wniesienia wadium.
a)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy:
BNP Paribas Bank Polska S.A
konto nr 29 1600 1084 1843 0348 6000 0007
– wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem składania
ofert) kwota określona w pkt. 8.1. 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, Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub
poręczenia w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, pok. 306 (wadium
w tych formach wnosi się przed upływem terminu składania ofert).
8.5. 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 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
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leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2
pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.,
– gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
• odmówił 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 w okresie związania ofertą, określonym w pkt 9 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
d) podpisy umożliwiające identyfikację osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną
pieczątką).
8.6. Zwrot albo utrata wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy Pzp.
8.7. 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.
9. Termin związania ofertą.
9.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynie termin
składania ofert.
9.2. 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.
9.3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 9.2., nie powoduje utraty wadium.
9.4. 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.
10. Przewidywane zmiany zapisów umowy:
10.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku:
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, długotrwałych niekorzystnych warunków
atmosferycznych), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi,
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
10.2. Powyższe okoliczności stanowią podstawę do zmiany zakresu zamówienia, terminu oraz
wysokości wynagrodzenia.
11. Prawo do wnoszenia odwołań i skarg.
11.1. Środki ochrony prawnej (tj.: odwołania i skargi) uregulowane są w dziale VI ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
11.2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
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c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru oferty najkorzystniejszej.
11.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
11.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
11.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
11.6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
11.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11.8. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.
12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
12.1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej podanej w ofercie.
12.2. 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. 6b ust. 5 pkt 2 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.
BNP Paribas Bank Polska S.A.
konto nr 02 1600 1084 1843 0348 6000 0008
c)W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
d)Zamawiający nie wyraża zgody 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.
12.3.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
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bankowy wykonawcy.
12.4. Zamiana formy zabezpieczenia:
a)W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w pkt 12.2. a).
12.5.Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
12.6. Zwrot zabezpieczenia
a)Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
12.7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12.8. Wzór wymaganych zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
13. Podwykonawstwo i wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
13.1. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
13.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie części zamówienia oznacza szczegółowe określenie zakresu jaki będzie realizowany przy
pomocy podwykonawców.
13.3. Niewypełnienie w tym zakresie formularza ofertowego będzie rozumiane przez Zamawiającego
jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania całego przedmiotu zamówienia samodzielnie, bez
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom.
13.4. Dodatkowo zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca ma obowiązek
zawiadomić zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
13.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13.6. Dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej, nie wyłącza konieczności
uzyskania przez Wykonawcę odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie części
realizacji zamówienia konkretnym podwykonawcom, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa
w pkt 13.4.
13.7.Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności przez
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę
zmawiającego na udział podwykonawcy w realizacji zamówienia. Niniejsze postanowienie nie
wyłącza, ani w jakikolwiek sposób nie narusza prawa wykonawcy do powierzenia części realizacji
zamówienia podwykonawcy.
13.8. W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 13.6, Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie
do zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na udział określonego podmiotu. Zamawiający w
terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku dokona oceny czy w stosunku do podwykonawcy nie
zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W takim przypadku
wykonawca do wniosku dołącza oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
13.9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie
ich realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1Ustawy , lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.
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13.10. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
13.11. Postanowienia pkt 13.7, 13.8 i 13.9 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
14.Formalności jakie Wykonawca winien dopełnić przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
14.1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającego
(do właściwego wydziału) następujące dokumenty:
a) Wykaz pracowników wskazujący osoby zatrudnione na umowę o pracę i wykonujące czynności
opisane OPZ,
b) polisę ubezpieczenia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej
400.000,00 zł (z załączeniem dowodu opłacenia składki/składek),
c)dokument potwierdzający wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
14.2. Nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w pkt 14.1 najpóźniej w dniu zawarcia umowy będzie
traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy.
15. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp
15.1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.
6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego w zakresie
czynności związanych z cięciem pielęgnacyjnym drzew i krzewów.
15.2. Warunki na jakich zostaną one udzielone:
- dotychczasowy wykonawca realizował usługę w terminie i z najwyższą starannością,
- zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego,
- zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
- strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania tego zamówienia.
15.3. Zamówienie, o którym mowa w art . 67 ust.1 pkt 6 ustawy zostanie udzielone w przypadku:
wystąpienia usług tego samego rodzaju oraz zabezpieczenia środków w budżecie.
16. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
16.1.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), tj.:
osoby wykonujące pracę w zakresie czynności wykonywanych przez drwali – operatorów
pilarek.
16.2.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde pisemne żądanie zamawiającego, w
terminie do 2 dni kalendarzowych, aktualnego zanonimizowanego wykazu osób wraz ze
wskazaniem sposobu zatrudnienia, zanonimizowanymi dokumentami potwierdzającymi bieżące
opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.
16.3.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni roboczych – poświadczonych za zgodność
z oryginałem kopii zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych osobowych
pracowników, tj. w szczególności adresy, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny
być możliwe do zidentyfikowania) zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę, bądź też kopii
zanonimizowanych dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie
społeczne pracowników.
17.Osoby upoważnione do kontaktowania z Wykonawcami:
W sprawach proceduralnych:
– Anna Ruks
– tel. (61) 65-12-406 Wydział Radców Prawnych i Zamówień Publicznych
– Sylwia Grąbczewska – tel. jw.
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Rozdział 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą pielęgnacją drzewostanu i
ochroną drzew w pasie drogowym, w parkach miejskich, na skwerach oraz nieruchomościach gminnych
na terenie miasta i gminy Swarzędz, w terminie:
od dnia zwarcia umowy do 17 grudnia 2021 r. Usługi obejmują głównie prace wykonywane na drzewach,
mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych,
wykonanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych, oraz kompleksową pielęgnację drzewostanów w
pasie drogowym i drzewostanów parkowych.
Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.). Prace te powinny być wykonane po dokładnym
zdiagnozowaniu stanu drzew przez wykwalifikowanego chirurga drzew.
Przedmiotem zamówienia jest:
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.
•

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);

•

Zastosowanie wiązań elastycznych (typu Cobra) w celu zabezpieczenia drzew: uszkodzonych
miejsc, słabych rozwidleń, zabezpieczenia konkurujących koron oraz zwiększenia stabilności
statycznej przez ograniczenie ruchów korony jak również ruchów własnych drzewa.

•

Ścinanie drzew lub usuwanie pojedynczych konarów, w niektórych przypadkach należy wykonać
metodą alpinistyczną.

•

Usuwanie wiatrołomów i złamanych konarów;

•

Karczowanie pni polegające na odkopaniu korzeni, obcięciu i usunięciu korzeni, zasypaniu dołu
dostarczoną ziemią urodzajną, zagrabieniu jej, ubiciu i wyrównaniu zasypanego dołu oraz
uporządkowaniu terenu wokół.

•

Frezowanie pni (do głębokości, co najmniej 20 cm poniżej poziomu gruntu); wraz
z uzupełnieniem powstałej dziury ziemią urodzajną.

•

Pielęgnacja ( odmładzanie, prześwietlanie), wycinanie i karczowanie zagajników i krzewów,

•

Prześwietlenie krzewów polega na przycięciu ich sekatorem z wycięciem zbędnych pędów za
pomocą piłki ręcznej i sekatora.

•

Usuwanie odrostów korzeniowych i na pniu polegające na odcięciu nożem ogrodniczym,
sekatorem lub piłą odrostów u drzew.

•

Pielęgnacja drzew młodych: formowanie koron, uzupełnienie i wymiana pali, wiązadeł, pielenie
mis, wykonanie mis drzew (o średnicy 1m), usuwanie odrostów, ściółkowanie mis korą lub
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zrębkami (w zależności od pierwotnego typu zastosowanej ściółki), podlewanie drzew, owijanie
drzew jutą.
•

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

•

Nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych
tygodni po posadzeniu, a później w zależności od potrzeb.

•

Pielęgnacja w pierwszych latach po posadzeniu polega również na:

•

nawożeniu drzew nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin oraz pory
nawożenia. Do nawożenia należy zastosować dawkę zgodnie z zaleceniami producenta. Zabrania
się przenawożenia drzew, szczególnie nawozami azotowymi,

•

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew,

•

pieleniu mis drzew, misę wokół drzew należy utrzymać w prawidłowym kształcie 1m średnicy,

•

uzupełnienie ściółki ( zrębki, kora)

•

kontrolowanie chorób i szkodników, a po ewentualnym ich pojawieniu się, zastosowanie
interwencyjnych środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenami i/lub szkodnikami 15% populacji roślin.

•

wykonanie cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących i odmładzających,
przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi.

Zestawienie drzew młodych zakwalifikowanych do pielęgnacji
l.p

gatunek

iloś
lokalizacja
ć

1

Grusza drobnoowocowa
„ Chanticleer”

5

Gruszczyn plac zabaw ul.
Różyckiego

13/66, obręb Gruszczyn

2

Klon czerwony Red sunset

4

ul. Pogodna Swarzędz

2773/1, obręb Swarzędz

3

Klon zwyczajny „Globosum”

6

ul. Planetarna Zalasewo

492, obręb Zalasewo

4

Lipa drobnolistna

10

Skwer os. Cegielskiego

3131/18 obręb Swarzędz

5

Wiąz pospolity

4

Teren przy J. Swarzędzkim

3/2 obręb Swarzędz

6

Lipa drobnolistna

1

ul. Sikorskiego Swarzędz pos.9

2436/4, obręb Swarzędz

7

Grab pospolity 'Frans
Fontaine”

18

8

Klon pospolity

6

Świetlica w Paczkowie

99/3, obręb Paczkowo

9

Klon czerwony Acer Rubrum

2

Boisko przy targowisku w
Swarzędzu

76/68, obręb Swarzędz

10

Wiśnia Piłkowana „Kanzan”

1

ul. Geremka teren przy kościele

3136/80 obręb Swarzędz

11

Klon zwyczajny „ Globosum”

1

Rabata ul. Tysiąclecia

3131/10 obręb Swarzędz

ul. Dworska Paczkowo

działka

74, obręb Paczkowo

Strona nr 14 z 45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WRPZP.271- 30/2020

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie
drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz

12

Brzoza brodawkowata

1

ul. Graniczna przy
pomarańczowej Kwiaciarni

3134/38 obręb Swarzędz

13

Brzoza brodawkowata

2

Skwer Przybylskiego Szumana

3134/40 Obręb Swarzędz

14

Klon polny „ Elsrik”

3

Park ul. Piaski za placem zabaw
dla małych dzieci

1158/1Obręb Swarzędz

15

Platan klonolistny

2

os. Raczyńskiego skwer – przed
boiskami sportowymi

3131/91 Obręb Swarzędz

16

Grab pospolity „Fastigiata”

15

ul. Przybylskiego

3135 obręb Swarzędz

17

Świerk serbski

5

Teren skate parku ul. Strzelecka
za placem zabaw

29/1 obręb Swarzędz

18

Świerk serbski

5

os. Cegielskiego skwer

3131/18 obręb Swarzędz

19

Świerk serbski

4

Park ul. Piaski

1158/1 obręb Swarzędz

20

Sosna czarna

4

os. Cegielskiego skwer

3131/18 obręb Swarzędz

21

Lipa srebrzysta

2

Szumana Przybylskiego skwer

3134/40 Obręb Swarzędz

22

Dąb czerwony

4

ul. Topolowa Karłowice

10/18 Obręb Karłowice

23

Klon polny Elsrik

2

pl. zabaw ul. Kórnicka

220/2 obręb Zalasewo

24

Ambrowiec balsamiczny
„Gumball” na pniu

5

ul. Glebowa Zalasewo

314 obręb Zalasewo

25

Grab pospolity „Fastigiata”

10

Strzelecka skate park

56/3, 54, 55 obręb
Swarzędz

26

Klon pospolity „Globosum”

1

os. Mielżyńskiego skwer

3736/28 obręb Swarzędz

27

Grusze drobnoowocowe
Chanticleer

6

pl. zabaw ul. Winogronowa
Sokolniki Gwiazdowskie

38 obręb Sokolniki

28

Buk zwyczajny

15

Teren przy J. Swarzędzkim

3/2 obręb Swarzędz

29

Jarząb pospolity

9

Teren pl. zabaw ul. Sienkiewicza/
Tabaki

2164/48, 2164/32 obręb
Swarzędz

30

Wiąz pospolity

14

Teren przy J. Swarzędzkim

3/2 obręb Swarzędz

31

Grab pospolity

10

Teren parku linowego

6 obręb Kobylnica

32

Dąb czerwony

3

Teren przy street workout ul.
Strzelecka

57 obręb Swarzędz

33

Klon zwyczajny

7

Teren przy J. Swarzędzkim

3/2 obręb Swarzędz

34

Jarząb pospolity

3

Pl. zabaw Janikowo ul. Asfaltowa

110/1 obręb Janikowo

35

Klon polny „Elsrijk”

25

Pas drogowy ul. Staniewskiego

36

Grusza drobnoowocowa

1

Pas drogowy ul. Przybylskiego

3135 obręb Swarzędz

37

Buk zwyczajny

25

okolice Cieszkowskiego

3/2, obręb Swarzędz

38

Dąb szypułkowy

1

ośrodek kultury

1106/2, obręb Swarzędz

39

Grusza drobnoowocowa
„ Chanticleer”

2

Dąbrowszczaków okolice
przedszkola nr 3

98/3, obręb Swarzędz

40

Lipa srebrzysta 'Brabant'

1

ul. Kaczorowskiego przy
przedszkolu

1719, obręb Swarzędz

3637/5 obręb Swarzędz
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41

Klon zwyczajny „ Globosum”

6

Skwer os. Mielżyńskiego

3736/28 obręb Swarzędz

42

Grab zwyczajny „ frans
fontaine”

37

teren przy SCSiR od Św. Marcina

71/8, obręb Swarzędz

43

Sosna czarna

3

teren skweru Raczyńskiego

3137/84, obręb
Swarzędz

44

Lipa srebrzysta 'Brabant'

2

ul. Staszica na wysokościach
posesji 51 i posesji 49a

1718/1,obręb Swarzędz

45

Wiśnia piłkowana 'Kanzan'

3

Tysiąclecia zgodnie z projektem
korona na wys. 2,20

3131/10 obręb Swarzędz

46

Śliwa wiśniowa Atropurpurea

3

ul. Graniczna Swarzędz

3147/20, obręb
Swarzędz

47

Wiśnia piłkowana 'Kanzan'

13

park Piaski zgodnie z projektem

1158/1 obręb Swarzędz

48

Śliwa wiśniowa Atropurpurea

10

skwer Raczyńskiego zgodnie z
projektem

3134/66, obręb
Swarzędz

49

Klon polny , Elsrijk'

15

ul. Staniewskiego

3637/5, obręb Swarzędz

50

Klon zwyczajny 'Globosum'

25

wymiana głogów w ul.
Planetarnej na klony

3976/1, obręb Zalasewo

51

Kasztanowiec zwyczajny

4

52

Grab pospolity

10

teren nad jeziorem leśny

3/2 obręb Swarzędz

10

teren nad jeziorem leśny

3/2 obręb Swarzędz

ul. Kościuszki

2276/5,obręb Swarzędz

53

Buk zwyczajny

54

Robinia akacjowa'
umbraculifera'

2

55

Wiśnia osobliwa
“Umbraculifera”

1

ul Geremka okolice boiska
sportowego

3139/39,obręb Swarzędz

56

Klon zwyczajny ' 'Royal Red'

5

Grupa 5 szt drzew okolice jeziora
Swarzędzkiego i ul.
Cieszkowskiego

3/2 obręb Swarzędz

57

Dąb czerwony

2

2 szt soliter okolice jeziora
Swarzędzkiego i ul.
Cieszkowskiego

3/2 obręb Swarzędz

58

Jabłoń

3

Grupa 3 szt drzew okolice jeziora
Swarzędzkiego i ul.
Cieszkowskiego

3/2 obręb Swarzędz

59

Klon zwyczajny 'Royal Red'

4

teren świetlicy Paczkowo ul.
Szkolna

99/3, obręb Paczkowo

60

Ambrowiec balsamiczny
„Gumball” na pniu

5

ul. Glebowa Zalasewo

261, obręb Zalasewo

61

Klon zwyczajny 'Globosum'

1

62

Dąb

2

teren przedszkola ul. Zamkowa

63

Robinia akacjowa'
umbraculifera'

3

teren szkoły podstawowej nr 5 ul.
3139/21,obręb Swarzędz
Geremka

64

Klon zwyczajny Columnare

5

świetlica Sarbinowo

' Profusion '

czerwony

ul Geremka

ul. Tysiąclecia

3139/39,obręb Swarzędz

3131/10 obręb Swarzędz
76/26, obręb Swarzędz

90/1, obręb Zalasewo
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65

Jarząb pospolity

3

ul. Planetarna okolice fogt Bike

492, obręb Zalasewo

66

Klon czerwony Red sunset

1

Pl. Niezłomnych

891/2, obręb Swarzędz

67

Klon polny Elsrijk

2

Pl. Niezłomnych

891/2, obręb Swarzędz

68

Śliwowiśnia

2

Szkolna Paczkowo

85, obręb Paczkowo

69

Grusza drobnoowocowa
Chanticleer

1

Deptak 1

98/3, obręb Swarzędz

70

Głóg pośredni Paul's Scarlet

2

Deptak 1

98/3, obręb Swarzędz

71

Jałowiec skalny

2

plac zabaw Kaczorowskiego

2152/12, obręb
Swarzędz

72

Kasztanowiec czerwony

6

skwer Dąbrowszczaków

76/68, obręb Swarzędz

73

Klon zwyczajny

4

okolice siłowni SCIR

57 obręb Swarzędz

74

Klon polny Elsrijk

5

Gruszczyn Łąkowa

141,obręb Gruszczyn

75

Świerk kłujący

1

skwer Cegielskiego

3131/44, obręb
Swarzędz

76

Platan klonolistny

2

skwer Cegielskiego

3131/44, obręb
Swarzędz

77

Klon zwyczajny

5

Akacjowa Uzarzewo

37/3, obręb Uzarzewo

78

Robinia akacjowa

1

Geremka Swarzędz

3138/44, obręb
Swarzędz

79

Klon polny Elsrijk

5

Łąkowa Gruszczyn

141,obręb Gruszczyn

80

Dąb czerwony

3

os. Czwartaków Katyńskie

76/54, obręb Swarzędz

81

Buk zwyczajny

115 teren leśny Gruszczyn

217, obręb Gruszczyn

82

Lipa drobnolistna

2

plac zabaw Wierzenica

24, obręb Wierzenica

83

Jarząb pospolity

2

plac zabaw Wierzenica

24, obręb Wierzenica

84

Świerk serbski

3

skwer Raczyńskiego

3136/91, obręb
Swarzędz

85

Klon polny Elsrijk

5

Łąkowa Gruszczyn

141,obręb Gruszczyn

86

Buk zwyczajny

4

teren leśny

3/2 obręb Swarzędz

87

Klon jawor

4

teren leśny

3/2 obręb Swarzędz

88

Grab pospolity columnare

4

plac zabaw Sarbinowo

90/1, obręb Sarbinowo

89

Grab pospolity columnare

4

plac zabaw Paczkowo

368/57, obręb Paczkowo

90

Klon jawor

4

plac zabaw Sokolniki
Gwiazdowskie

38 obręb Sokolniki

91

Klon kolumnowy Crimson
Centry

9

skwer ul. Pogodna Swarzędz

2773/1, obręb Swarzędz

92

Klon jawor

5

sokolniki Gwiazdowskie

38 obręb Sokolniki

93

Grab pospolity

5

Sarbinowo plac zabaw

90/1, obręb Sarbinowo

94

Klon jawor

3

sokolniki Gwiazdowskie

38 obręb Sokolniki

95

Klon zwyczajny 'Globosum '

8

ul. Planetarna Zalasewo

74/4, obręb Zalasewo
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96

Lipa drobnolistna

10

ul. Sokolnicka Paczkowo

100/6, obręb Paczkowo

97

Lipa drobnolistna

6

park Piaski

1158, obręb Swarzędz

98

Grusza drobnoowocowa

4

os. Dąbrowszczaków

100/7, obręb Swarzędz

99

Śliwa wiśniowa Atropurpurea

1

Graniczna

3138/15, obręb
Swarzędz

100

Grab pospolity kolumnowy
wyprowadzona korona

1

Kosynierów SciR okolice
trampolin

uzupełnienie
istniejącego szpaleru

101

Czeremcha ptasia , Plena'

15

Akacjowa Uzarzewo

Uzarzewo

102

Świerk kłujący

3

Kościuszkowców 11

Swarzędz

103

świerk serbski

6

Kochanowskiego

2*3 szt uzupełnienie
skweru w istniejących
rabatach

104

Świerk kłujący

3

Kochanowskiego

3 szt uzupełnienie
skweru w istniejących
rabatach

105

Lipa srebrzysta, Brabant'

2

Kaczorowskiego

uzupełnienie szpaleru
okolice parkingu TBS

106

Klon pospolity , Royal Red'

1

Pogodna

uzupełnienie szpaleru
okolice placu zabaw

107

Grusza drobnoowocowa
Chanticleer

1

Przybylskiego

uzupełnienie rabaty

108

Śliwowiśnia

2

Graniczna

wymiana martwych
egzemplarzy

109

Robinia akacjowa '
umbraculifera'

1

Geremka Swarzędz

uzupełnienie szpaleru vis
a vis szkoła

110

Grab pospolity kolumnowy
wyprowadzona korona

2

Przybylskiego

Swarzędz

111

Lipa srebrzysta ,brabant'

1

Kościuszkowców deptak

Swarzędz

112

Lipa srebrzysta ,brabant'

3

Dworcowa

Kobylnica

113

Klon polny , Elsrijk

3

Łąkowa

Gruszczyn

114

klon jawor

1

Dąbrowszczaków

teren przedszkole Miś
Uszatek

115

Klon kolumnowy

9

Poznańska Kobylnica

teren szkoły
podstawowej

116

Świerk kłujący

2

scir Swarzędz

okolice siłowni

117

Wiśnia osobliwa

4

Orla

Swarzędz

118

klon jawor

3

Olchowa

Bogucin

119

Świerk kłujący

3

Zamkowa

okolice placu zabaw
Swarzedz

120

Klon polny Elsrijk

1

pl. Niezłomnych

wymiana martwego
drzewa

121

Wiśnia piłkowana

2

Dworcowa

skwer przy dworcu
Kobylnica
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122

Jarząb szwedzki

2

Wiatrakowa

Kobylnica

123

Robinia akacjowa '
umbraculifera'

1

Kórnicka

uzupełnienie rabaty

124

świerk serbski

3

Kościuszkowców 17

Swarzędz

125

Klon polny

3

ul. Strzelecka dz. 63/3

Grupa 3 drzew

126

Sosna bośniacka

3

ul. Strzelecka dz. 63/3

Grupa 3 drzew

127

Klon czerwony

4

ul. Meblowa

grupa drzew teren zielni
przy certusie

128

Kasztanowiec czerwony

2

ul. Zamkowa

uzupełnienie rabaty
okolice placu zabaw
statek

129

Świerk kłujący

3

ul. Zamkowa

okolice placu zabaw
statek Grupa 3 drzew

130

Klon czerwony

6

ul. Słoneczna 2583

okolice wiaduktu ciągu
pieszego

131

Glediczja trójciernista

10

ul. Szmaragdowa

wzdłuż ul. Szmaragdowej

15

ul. Grudzińskiego

uzupełnienie szpaleru

1

os. Raczyńskiego

rondo przy domkach
jednorodzinnych

132
133

Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna

134

Wiązowiec zachodni

12

ul. Pawia

nasadzenia wzdłuż pasa
drogowego

135

Wiązowiec zachodni

14

ul. Planetarna

nasadzenia od ronda
jedna strona rozstawa co
7m

136

Ambrowiec amerykański
,,Gum bal''

1

ul. Glebowa

uzupełnienie rabaty
wymiana martwego

137

Wiśnia piłkowana Kanzan

3

ul. Brzozowa

uzupełnienie szpaleru
kontynuacja

138

Wiązowiec zachodni

1

ul. Brzozowa

okolice Krzyża

139

Jarząb szwedzki

2

ul. Wiatrakowa

okolice Pkp wzdłuż pasa
drogowego

140

Klon kolumnowy

3

teren szkoły ul. Poznańska dz nr
3

teren wzdłuż boiska

141

Klon jawor

5

ul. Dolina Cybiny teren widokowy

okolice punktu
widokowego

825

Obowiązki Wykonawcy podczas realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się, że:
•

Zastosuje właściwą technologię robót, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP;

•

Zapewni organizację ruchu w pasie drogowym na czas wykonania robót w uzgodnieniu z Gminą
Swarzędz oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego;
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•

Zorganizuje, oznakuje i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich miejsca wykonywania
zleconych prac;

•

Zgłosi wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie
napowietrzne) bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowie Energetyczne, Gazowego, Wodociągowego,
MPK, Operatorów Telefonii.

•

Zapewni uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, w celu czasowego wyłączenia prądu, zastosuje
się do ich zaleceń i poniesie opłaty za wyłączenie energii w czasie wykonywania zleconych prac;

•

Każdorazowo, najpóźniej w dniu zakończenia wykonywania cięć, usuwania itp. drzew i krzewów
na poszczególnym terenie wywiezie gałęzie powstałe po wykonywanych pracach, po ich
uprzednim rozdrobnieniu;

•

Pozyskane z wycinki drewno opałowe potnie na kawałki i przewiezie na miejsce wskazane przez
Zamawiającego w obrębie Gminy Swarzędz;

•

Każdorazowo, tzn. w dniu wykonania prac, uprzątnie miejsca wykonywania prac (przywraca teren
do stanu pierwotnego);

•

Dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania każdej grupy prac;

•

Wykonuje obmiar i protokół po wykonawczy;
Terminy wykonania realizacji poszczególnych zleceń:
Poszczególne rodzaje prac należy wykonać w następujących terminach: w zakresie prac
interwencyjnych (usunięcie wiatrołomów, złamanych i obłamanych konarów) - przed upływem
24h od momentu otrzymania zlecenia (telefonicznie i pisemnie (listem, faksem, mailowo); w
pozostałym zakresie – od momentu otrzymania zlecenia w zależności od jego zakresu, zgodnie ze
wskazanym terminem przewidzianym w zleceniu

•

Reakcja na zgłoszenie jest równoznaczna z rozpoczęciem wykonywania zlecenia.

•

Prace będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnych zleceń, w
zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w których określony będzie szczegółowo zakres i
rodzaj robót. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
Zamawiającemu wycenę robót odrębnie dla każdego zlecenia, w terminie do 2 dni od jego
otrzymania. Zlecenie wyceny robót może być przekazywane telefonicznie po czym będzie
potwierdzone e-mailem przez Zamawiającego.

•

Zamawiający po dokonaniu analizy przedmiotu zamówienia pod kątem okoliczności wynikających
z art. 29 ust. 3a ustawy stwierdza, że prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew i krzewów i
mają być realizowane przez osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę. W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie VI ust. 11 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

•

żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,

•

żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

•

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
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W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
•

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

•

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1
bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

•

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie VI ust. 11 czynności zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie VI.11 czynności. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.

UWAGI OGÓLNE:
Średnice drzew przy ww. zabiegach ujęte są jako tzw. „pierśnice”, czyli średnice mierzone na
wysokości 1,3 m od ziemi i obliczone z obwodu mierzonego na tej samej wysokości.
Średnica pnia przy karczowaniu lub frezowaniu mierzona jest na wysokości szyi korzeniowej.
Dla drzew wielopiennych mierzona jest każda pierśnica oddzielnie, a karpina tego drzewa na
wysokości szyjki korzeniowej

1

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Rozdział 3

O F E R T A
Formularz ofertowy
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)
nr tel. …...........................
e-mail: …..........................
NIP: ................................
REGON: ….........................

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn: „Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz ”
z dnia 02.12.2020 roku opublikowanego na stronie internetowej (http://bip.swarzedz.eu) oraz w BZP pod
pozycją …760494-N-2020:
1. Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia za kwotę:
Stawka podatku VAT: ............... %
Brutto (wraz z podatkiem VAT):
............... zł
Słownie:
.................................................................................................................
zł
brutto.
Cena
Wartość brutto
Cięcia pielęgnacyjne drzew o
Ilości
jednostkowa (iloczyn kolumn C i
obwodzie pnia:
szacunkowe brutto
D)
A
B
C
D
E
1.1
do 20cm
30
1.2
21-50 cm
30
1.3
51-80 cm
25
1.4
81-110 cm
30
1.5
111-130 cm
25
1.6
131-160 cm
10
1.7
161-190 cm
10
1.8
191–220 cm
10
1.9
221- 250 cm
10
1.10 Powyżej 250 cm
10
Cięcia techniczne drzew o obwodzie
2
pnia:
2.1
do 20cm
20
2.2
21-50 cm
20
2.3
51-80 cm
15
2.4
81-110 cm
15
2.5
111-130 cm
30
2.6
131-160 cm
20
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2.7
2.8
2.9
2.10
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

161-190 cm
20
191–220 cm
3
221- 250 cm
8
Powyżej 250 cm
5
Wycinka 1 szt. drzewa o obwodzie pnia:
do 20cm
80
21-50 cm
70
51-80 cm
50
81-110 cm
50
111-130 cm
30
131-160 cm
25
161-190 cm
10
191–220 cm
10
221- 250 cm
5
Powyżej 250 cm
5

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

Wycinka wraz z frezowaniem 1 szt.
drzewa o obwodzie pnia:
do 20cm
21-50 cm
51-80 cm
81-110 cm
111-130 cm
131-160 cm
161-190 cm
191–220 cm
221- 250 cm
Powyżej 250 cm

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Usuwanie wiatrołomów i konarów drzew
o obwodzie pnia:
do 20cm
21-50 cm
51-80 cm
81-110 cm
111-130 cm
131-160 cm
161-190 cm
191–220 cm
221- 250 cm
Powyżej 250 cm
Frezowanie pnia drzewa o obwodzie
pnia:
do 20cm
21-50 cm
51-80 cm
81-110 cm
111-130 cm
131-160 cm
161-190 cm

50
68
50
50
50
50
20
25
30
25

15
15
20
15
10
20
5
2
10
18

30
30
10
20
10
21
15
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6.8
6.9
6.10

11

191–220 cm
221- 250 cm
Powyżej 250 cm
Karczowanie pni drzewa o obwodzie
pnia:
do 20cm
21-50 cm
51-80 cm
81-110 cm
111-130 cm
131-160 cm
161-190 cm
191-220 cm
221-250 cm
Powyżej 250 cm
Wycinka wraz z karczowaniem 1 szt.
drzewa o obwodzie pnia:
do 20cm
21-50 cm
51-80 cm
81-110 cm
111-130 cm
131-160 cm
161-190 cm
191–220 cm
221- 250 cm
Powyżej 250 cm
Usuwanie odrostów korzeniowych i na
pniu drzew o obwodzie pnia:
do 40 cm
41-80 cm
81-120 cm
121-160 cm
161-200 cm
Powyżej 200 cm
Pielęgnacja i wycinka krzewów
Prześwietlanie krzewów
Odmładzanie krzewów
Pielęgnacja skupin krzewów (w jedn.
100m2)
Karczowanie krzewów szt
Pielęgnacja drzew w pierwszych latach
po posadzeniu szt.( podlewanie,
nawożenie, wymiana i uzupełnianie pali,
utrzymanie mis wokół drzew, przycięcie
koron, oprysk na choroby i szkodniki )

12
13

Wykonanie mis wraz z zrębkowaniem
ok 1 m 2 średnicy
Wiązania elastyczne szt.(typu Cobra)

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10
10.1
10.2
10.3
10.4

10
10
15

25
20
10
15
5
5
5
5
10
7

10
20
20
10
15
5
10
5
5
4

3
12
15
9
25
10
400
1000
100
400

825
100
10
RAZEM
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W tabeli podano jedynie szacunkowe ilości zamawianych usług – służące jedynie do porównania złożonych ofert
przetargowych. Faktyczne rozliczenie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia nastąpi na podstawie
rzeczywistych ilości zamawianych usług – według bieżących potrzeb zamawiającego (ilości szacunkowe mogą różnić
się od ilości zamawianych usług).

2. Wykonawca oferuje …..... dniowy czas reakcji (w pełnych dniach) od dnia otrzymania
zlecenia.

(Maksymalny czas reakcji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi 3 dni. Minimalny czas reakcji wynosi 1
dzień. W przypadku niezadeklarowania czasu reakcji bądź zadeklarowania czasu reakcji krótszego niż 1 dzień lub
dłuższego niż 3 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. )

3. Deklarujemy, iż pracownicy z uprawnieniami drwala posiadają doświadczenie zgodnie z
poniższym zestawieniem:
Lp.

Imię i Nazwisko

Posiadane uprawnienia

1

uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac w zakresie gospodarki
leśnej, Dz. U. z 2006r. nr 161 poz. 1141)

2

uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac w zakresie gospodarki
leśnej, Dz. U. z 2006r. nr 161 poz. 1141)

3

uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac w zakresie gospodarki
leśnej, Dz. U. z 2006r. nr 161 poz. 1141)

4

uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac w zakresie gospodarki
leśnej, Dz. U. z 2006r. nr 161 poz. 1141)

Doświadczenie
(w miesiącach)

(W przypadku niezadeklarowania doświadczenia pracowników z uprawnieniami drwala – operatora pilarki oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.)

4. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 17.12.2021r.
5. 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.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.
8. Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć następującą część zamówienia
(wskazać szczegółowy zakres oraz nazwy podwykonawców):
- .....................................................................................................................................
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- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
- .....................................................................................................................................
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.
10. Wadium zostało wniesione w dniu …........... w formie …..............., które należy zwrócić na konto
bankowe o numerze .......................................................
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Podpisano:
Miejsce i data: ........................................ 2020r.

.......................................................
(czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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Załącznik nr 1
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
„Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz
usuwanie drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz ”
Nazwa Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:
I. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności określone w Rozdziale 1 pkt 4 SIWZ.

Miejsce i data: ........................................ 2020 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę
redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………........
w następującym zakresie: ………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla
wskazanego podmiotu).

Miejsce i data: ........................................ 2020 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Miejsce i data: ........................................ 2020 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:
„Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz
usuwanie drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz ”

Nazwa Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
Adres Wykonawcy*:
….................................................................................................................................
…................................................................................................................................
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Miejsce i data: ........................................ 2020 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt
13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt) 1 ustawy Pzp) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze
…………………………………………………………………………………………………........................
Miejsce i data: ........................................ 2020 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w
niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia.

Miejsce i data: ........................................ 2020 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) , nie zachodzą podstawy wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia.
Miejsce i data: ........................................ 2020 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Miejsce i data: ........................................ 2020 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 3
..............................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Zakres
(przedmiot)
zamówienia

Nazwa podmiotu,
na rzecz którego
zostały
wykonane
usługi

Wartość
zamówienia
brutto w zł

Termin realizacji
Rozpoczęcie

Zakończenie

Uwagi¹

Miejsce i data: ........................................ 2020 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

1

W przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu podmiotów lub osób trzecich należy wpisać
„zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć zobowiązanie tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 4

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

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI
ZAMÓWIENIA

L. p.

Nazwisko i imię

Posiadane uprawnienia

1

uprawnienia European Treeworker i/ lub
tożsame*

2

uprawnienia European Treeworker i/ lub
tożsame*

3

uprawnienia European Treeworker i/ lub
tożsame*

4

uprawnienia European Treeworker i/ lub
tożsame*

5

6

7

8

9

Podstawa
dysponowania,
osobami **

uprawnienia brakarza
uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac w
zakresie gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006r.
nr 161 poz. 1141)
uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac w
zakresie gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006r.
nr 161 poz. 1141)
uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac w
zakresie gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006r.
nr 161 poz. 1141)
uprawnienia do pracy w zawodzie drwaloperator pilarki (zgodnie z § 21 i § 22
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2006 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac w
zakresie gospodarki leśnej, Dz. U. z 2006r.
nr 161 poz. 1141)
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10

uprawnienia do pracy na obiektach
zabytkowych zgodnie z art. 37b ustawy z
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2067)

UWAGA: Osoby wskazane w wierszach 6-9 powyższej tabeli MUSZĄ być tożsame
z osobami wskazanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Miejsce i data: ........................................ 2019 r.
(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Rozdział 4

UMOWA Nr CRU .........................................................
W dniu …................. 2020 r. w Swarzędzu pomiędzy Gminą Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz,
NIP 777-30-98-737, REGON 631258483 zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz - Mariana Szkudlarka,
a
......................................................................................................................................
mającą siedzibę w ............................... przy ul. ...................................., wpisaną do
CEIDG/zarejestrowaną w dniu ............. w Sądzie Rejonowym w ...................................................., o
numerze ............, o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej ................................................., o
numerze
REGON....................................,
zwaną
dalej
„Wykonawcą”,
reprezentowaną
przez:..................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. [Przedmiot umowy]
Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
polegające na wykonaniu usług w zakresie cięcia pielęgnacyjnego drzew i krzewów, zabiegów
pielęgnacyjnych drzew młodych oraz usuwania drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Opisem przedmiotu zamówienia.
§ 2. [Oświadczenia Wykonawcy]
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się i akceptuje do wykonania przedmiot umowy
określony w § 1,
b) przed podpisaniem niniejszej umowy badał teren usług oraz dostępne informacje z nim związane,
c) stwierdził, że usługi, które mają być wykonane na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1
są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas wizji lokalnej na terenie
świadczenia usług eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź
nienależytym wykonaniem z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji
przedmiotu umowy,
d) zastosuje właściwą technologię cięcia drzew, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy, ze sztuką
ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP,
e) pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane badania lekarskie
i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,
f) zapewni organizację ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac w uzgodnieniu z UMiG
Swarzędz oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego,
g) zorganizuje, oznakuje i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich miejsce wykonywania usług
objętych przedmiotem zamówienia,
h) zapewni uzgodnienia z Zakładem Energetycznym w celu czasowego wyłączenia prądu, zastosuje
się do ich zaleceń i poniesie opłaty za wyłączenie energii w czasie wykonywania zleconych usług,
wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne)
należy zgłosić bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe
funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowie Energetyczne, Gazowe, Wodociągowe, MPK,
Operatorów Telefonii.
i) 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
Strona nr 34 z 45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WRPZP.271- 30/2020

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie
drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz

j)

całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie niniejszej umowy, lub nie wykonanie niniejszej
umowy w sposób należyty.
wszelkie prace, o których mowa w pkt. 16.1 SWIZ będą wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy
zgodnie z wykazem dostarczonym przed podpisaniem umowy - „ Wykaz Pracowników”.

§ 3. [Termin wykonania umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować niniejszą umowę w okresie od dnia …............ r. do dnia
17 grudnia 2021 r.
2. Prace będą każdorazowo zlecane Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnych lub
mailowych zleceń, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w których określony będzie
szczegółowo zakres i rodzaj prac. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu wycenę prac odrębnie dla każdego zlecenia, w terminie do 2 dni od
jego otrzymania. Zlecenie wyceny robót może być przekazywane telefonicznie po czym będzie
potwierdzone mailem przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecone prace objęte przedmiotem zamówienia w terminie
wskazanym w każdorazowym zleceniu.
4. Wykonawca deklaruje czas reakcji do podjęcia zlecenia (co oznacza przystąpienie do wykonania
zlecenia – rozpoczęcie prac).......... dzień/dni .
§ 4. [Inspektor nadzoru]
1. Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru w osobie Alicji Smelka.
2. Wykonawca powołał Kierownika prac w osobie:...................................................
3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami innej osoby niż wskazane
w pkt. 2 niniejszego paragrafu stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
4. Przerwa wynikła z braku zapewnienia kierownictwa uważana jest za przerwę wynikłą z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie stanowi podstawy do przedłużenia terminu zakończenia prac.
§ 5. [Obowiązki Zamawiającego]
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Przystępowanie do odbiorów prac zgodnie z § 11 niniejszej umowy.
b) Terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy.
§ 6. [Obowiązki Wykonawcy]
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a) Rozpoczęcie oraz wykonanie i każdorazowe przekazywanie Zamawiającemu wykonanych prac
stanowiących przedmiot każdorazowego zlecenia.
b) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy ogrodniczej, polskimi
normami, oraz obowiązującymi przepisami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
c) Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego
w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
d) Uporządkowanie terenu usług poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania terenu usług,
zaplecza technologicznego.
e) Utrzymanie w czystości miejsca usług oraz ciągów komunikacyjnych, a także sprzątanie na bieżąco
i składowanie odpadów w wyznaczonych do tego celu miejscach.
f) Podejmowanie wszystkich działań w celu zapobiegania wypadkom, powstaniu szkód osób trzecich
w tym również terminowego usunięcia szkody.
g) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie świadczenia usług kontrolach
i wypadkach.
h) Organizacja terenu prowadzenia usług.
i) Ponoszenie całkowitych kosztów zasilania usług i terenu ich prowadzenia w media (w szczególności
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w prąd).
2. Wykonawca zobowiązuje się do podporządkowywania zaleceniom nadzoru Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć wykonane usługi do czasu ich odbioru
(końcowego) przez Zamawiającego.
4. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał określonych umową obowiązków, Zamawiający może je
wykonać na koszt i ryzyko Wykonawcy lub wezwać do ich wykonania wyznaczonym przez siebie
terminie.
5. Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub
osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia usług przez Wykonawcę. W tym przypadku
zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia
usług przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń i Wykonawca zaspokoi
te roszczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w załączniku nr 4
– wykaz osób.
8. 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 osoby do realizacji zamówienia.
9. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
§ 7. [Wynagrodzenie Wykonawcy]
1. Podstawą rozliczania z Wykonawcą będą ceny jednostkowe podane w ofercie i stanowiące
załącznik nr 1 niniejszej umowy.
2. Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie mogą ulec zmianie.
3. Wysokość maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy nie
przekroczy kwoty............................zł brutto; słownie …....................... złotych brutto.
4. Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich usług, jak również tych, które nie zostały
wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów związanych z realizacją usług objętych umową. Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na
pominięcie lub błąd w zakresie konieczności wykonania określonych usług w celu uzyskania zmiany
wysokości wynagrodzenia.
5. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.
§ 8. [Warunki płatności]
1. Rozliczenie za wykonane usługi objętej przedmiotem zamówienia nastąpi fakturami częściowymi
potwierdzonymi protokołami odbioru usługi.
2. Zestawienie wartości musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiającego.
3. Faktury będą wystawiane na podstawie każdorazowo zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz
pracownika zamawiającego protokołów odbioru usług w terminie nie przekraczającym 3 dni licząc od
dnia podpisania protokółu odbioru usług. Protokół odbioru usług bez załączonego obmiaru nie będzie
podstawą do wystawienia faktury.
4. Faktury za wykonane usługi będą płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu,
prawidłowo wystawionej wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Ostatnia faktura winna zostać wystawiona do dnia 20 grudnia 2021 r. z terminem płatności 7 dni.
5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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6. Sposób rozliczania z podwykonawcami - Wykonawca ma prawo do powierzania prac związanych
z przedmiotem Umowy na zasadach określonych poniżej:
a) Wykonawca nie ma prawa zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez
Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia
lub zmianę terminów płatności bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Powyższe postanowienia
będą miały zastosowanie odpowiednio do umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.
b) Wykonawca gwarantuje, że jego podwykonawcy posiadać będą doświadczenie i stosowne
kompetencje w zakresie prac powierzonym im przez Wykonawcę.
c) W umowach z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by warunki
wykonania usług, terminy i zasady płatności na rzecz podwykonawców były analogiczne do
warunków przewidzianych w niniejszej Umowie. Dodatkowo, umowa z podwykonawcą
zawierać będzie postanowienie przewidujące dokonanie pełnego rozliczenia z podwykonawcą
za wykonane przez niego usługi w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru
końcowego.
d) Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, iż
nie zalega względem nich z zapłatą należnego im wynagrodzenia, oraz na żądanie
Zamawiającego dowody uiszczenia wynagrodzenia należnego podwykonawcom. Oświadczenia
o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć każdorazowo
do faktury VAT obejmującej wynagrodzenie za wykonanie danej części usług. W przypadku,
gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu w/w oświadczeń, Zamawiający będzie
uprawniony do wstrzymania części należnych Wykonawcy płatności równych kwocie należnej
podwykonawcy (podwykonawcom), którego (których) oświadczenia nie zostały przekazane
Zamawiającemu, do czasu doręczenia przez Wykonawcę tych dokumentów.
e) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, podwykonawca nie ma prawa, bez zgody zama
wiającego pod rygorem nieważności, zmienić umowy z dalszym podwykonawcą. Zmiany umo
wy dokonane bez pisemnej zgody zamawiającego są w stosunku do zamawiającego i inwesto 
ra bezskuteczne.
7. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, a Wykonawca wyraża zgodę na to, że płatność zrealizowa
na zostanie tylko i wyłącznie na wskazany w fakturze rachunek bankowy w drodze Mechanizmu
Podzielonej Płatności o którym mowa w art 108a ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 106 ze zm. ). W przypadku braku możliwości realiza 
cji takiego rodzaju płatności, leżącej po stronie Wykonawcy, zostanie ona zrealizowana wyłącznie
na rachunek bankowy Wykonawcy widniejący w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako po
datnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT o którym
mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z
2020r. poz. 106 ze zm.). Termin płatności w takim przypadku biegnie od chwili poinformowania
Zamawiającego przez Wykonawcę o rachunku spełniającym w/w wymaganie.
§ 9. [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 7 ust. 3, którą to kwotę zabezpieczy w formie
…......................
2. Zamawiający zwraca 100% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wszelkie zwroty kwoty zabezpieczenia zostaną
dokonane przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
§ 10. [Ubezpieczenie]
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 400.000,00 zł.
2. Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców posiadających ubezpieczenie opisane w
ust. 1 niniejszego paragrafu, na kwotę nie niższą od wartości realizowanych prac.
§ 11. [Odbiór prac]
1. Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru będą usługi objęte przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w terminie nie przekraczającym 3 dni od
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momentu zakończenia usług objętych zleceniem.
3. Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru usług związanych z przedmiotem zamówienia
przedstawia Zamawiającemu obmiar pozyskanego drewna opałowego i wykonuje obmiar i
protokół powykonawczy.
4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu
gotowości do odbioru.
5. Zamawiający odbierze usługi zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że usługi
te będą wykonane należycie zgodnie z ofertą wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu szkody oraz
zgłoszenia gotowości odbioru zakwestionowanych uprzednio usług.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania odbioru przedmiotu zamówienia.
8. Protokół odbioru usług winien być podpisany każdorazowo przez Inspektora Nadzoru oraz
pracownika Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy szkody nie dadzą się usunąć Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do
proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia.
§ 12. [Postanowienia dodatkowe]
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania usług 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 usług, dyscypliny pracy, porządku na terenie świadczenia usług Wykonawca podlega
Inspektorowi Nadzoru.
3. Jeżeli w toku wykonywania usług Zamawiający uzna za konieczne zaniechanie części usług lub
wykonanie usług zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie skorygowane o różnicę wartości
tych usług w stosunku do zakresu podstawowego w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy
uzgodnionego i podpisanego co do kwoty i zakresu usług 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. 3 i 4 lub gdy usługi wykonywane są
w sposób wadliwy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy podjęcia działań zmierzających w
celu nadrobienia opóźnień lub usunięcia szkody. Zamawiający w przypadku dalszych opóźnień ma
prawo ograniczyć zakres usług 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 zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie zwalniają Wykonawcy z całkowitej
odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
6. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji usługi nastąpiło z winy Wykonawcy uszkodzenie
wykonanych usług, Wykonawca dokona na swój koszt naprawy.
7. Do przeniesienia wierzytelności przysługującej Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej
z umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.
§ 13. [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 usług będących przedmiotem niniejszej umowy w
wysokości 0,5% wartości umownego wynagrodzenia brutto danego zlecenia.
c) za nieterminowe usunięcie szkody, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. f, w wysokości 0,1% wartości
Strona nr 38 z 45

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WRPZP.271- 30/2020

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne drzew młodych oraz usuwanie
drzew na terenie miasta i gminy Swarzędz

2.
3.
4.
5.

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
wyznaczonego zgodnie z § 6 ust. 4 umowy,
d) za wykonywanie usług przez podwykonawców bez zgody Zamawiającego w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
Kary umowne określone w ust. 1 lit. b), c) niniejszego paragrafu ulegają podwojeniu przy opóźnieniu
wynoszącym powyżej 10 dni.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego określone w umowie kary.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Wykonawca zapłaci również kary w przypadku nieprzedłożenia wskazanych w SIWZ dokumentów
dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w
których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wskazanej w
„Wykazie Pracowników” złożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

§ 14. [Podwykonawcy]
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
8. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 15. [Rozwiązanie umowy]
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jedynie w przypadku:
1. gdy Wykonawca nie wykonuje umowy w terminach wynikających z jednostkowych zleceń (co
najmniej trzykrotnie) lub wykonuje - po wezwaniu Zamawiającego - umowę w sposób wadliwy,
b)realizacji usług przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy,
c)stwierdzenia niewypłacalności Wykonawcy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy
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lub gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
e)zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,
f) skierowania przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego do kierowania pracami innych
osób niż wskazane w ofercie
g)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie
od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
h)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia lub
odmawia podpisania protokołu odbioru,
i)

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach.
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
usług na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych
usług 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 usług, za wyjątkiem usług których
wstrzymanie naraziłoby Zamawiającego na znaczne szkody,
b) w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca, sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia,
c) zabezpieczenia przerwanych usług w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Wykonawcy,
zgłoszenia do dokonania odbioru przez Zamawiającego usług przerwanych oraz usług
zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada.
§ 16. [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę]
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących zadania drwala - operatora pilarki.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione
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na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) . Kopia umowy/umów powinna zostać

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i „RODO”. Imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
d)

4.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§ 17. [Postanowienia końcowe]
1. Załączniki stanowią integralną część umowy.
2. W razie wątpliwości co do treści niniejszej

umowy pierwszeństwo w jej interpretacji ma treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, treść niniejszej umowy, odpowiednie przepisy prawa,
w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisy
Kodeksu cywilnego, oraz niepozostające w sprzeczności z treścią Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia postanowienia oferty przetargowej.
3. Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od jej
dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku
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pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uważa się za doręczone.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i cztery dla
Zamawiającego.
6. Strony oświadczają, że ewentualne spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
[Załączniki]
Załącznik nr 1 – Wykaz cen jednostkowych.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania
umowy i właściwego usunięcia wad i usterek - wzór
Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy i rękojmi za wady nr …

GWARANT: … z siedzibą …, wpisana do … pod numerem …, posiadająca numer NIP …,

BENEFICJENT:
Gmina Swarzędz …,

WYKONAWCA: …
[Konsorcjum w składzie:]
[Lider:]
[Partner:]
Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [nazwa podmiotu], w celu
zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę umowy o zamówienie publiczne, która ma być
zawarta pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”, (zwanej dalej „Umową”).

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków prawnych
Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane do Gwaranta, każdej
kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] PLN (słownie: …), w tym:
1)

do kwoty [kwota] PLN (słownie: …) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia
[wystawienia Gwarancji lub data] do dnia … włącznie,

2)

oraz do kwoty [kwota] PLN (słownie: …) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (w tym
z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia … do dnia … włącznie.

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w terminie
7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego pisemnego żądania zapłaty
zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy albo nieusunięcie wad zgodnie z Umową.
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Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia … („Termin ważności”).

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności
niniejszej Gwarancji, na adres: …:
1)

za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem tego banku,
że podpisy

złożone

na

żądaniu

zapłaty

należą

do

osób

uprawnionych

do

reprezentowania

Beneficjenta, lub
2)

bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, że podpisy
złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania Beneficjenta, lub

3)

bezpośrednio wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi, że osoby które podpisały
żądanie zapłaty w imieniu beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania.

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności dokonanej
w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1) gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w Terminie
ważności Gwarancji,
2) zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji, przed
upływem Terminu jej ważności, w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla
składania żądania zapłaty.
3) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,
4) zwrócenia Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności.

Gwarant zgadza się, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków Umowy lub
robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą,
nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Gwarancji,
z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków,
zabezpieczonych niniejszą gwarancją o czym Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta
w sposób przewidziany dla składania żądania zapłaty.
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Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez
zgody Gwaranta.

Gwarancja poddana jest prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta.

…....................................................
Miejsce, data wystawienia Gwarancji

….........................................................................................
podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Gwaranta
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