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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

Prezydent Miasta Zielona Góra zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości
mniejszej niż 209.000 euro pn. „Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku.” na warunkach określonych w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
NIP: 973-100-74-58
REGON: 970770178
godziny pracy Zamawiającego:
30
00
w poniedziałek od 7 do 16
30
30
od wtorku do czwartku od 7 do 15
30
00
w piątek od 7 do 15

2.
2.1.

2.2.

2.4.
2.5.

3.
3.1.

Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 oraz 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa
pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w punkcie
2.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Zgodnie z art. 9 ustawy pzp postępowanie prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy pzp jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do
wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Przedmiot zamówienia.
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych,
na nieruchomościach gruntowych, na deptaku.
Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI:
1) CZĘŚĆ I - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon I Północny.
2) CZĘŚĆ II - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon II Zachodni.
3) CZĘŚĆ III - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon III Wschodni.
4) CZĘŚĆ IV - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny I
północno-wschodni.
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5) CZĘŚĆ V - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny II
południowo-zachodni.
6) CZĘŚĆ VI - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon ABM I.
7) CZĘŚĆ VII - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon ABM II.
8) CZĘŚĆ VIII - Utrzymanie zieleni na deptaku.
3.2. Przedmiotem zamówienia są prace związane z utrzymaniem zieleni: w pasach drogowych, na
nieruchomościach gruntowych i na deptaku.
3.3. Przedmiot zamówienia dla części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 określają poniższe lit. a-j,
Przedmiot zamówienia dla części nr 8 określają poniższe lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j.
a) trawniki - renowacja, koszenie, wygrabianie i wywóz skoszonej trawy, nawożenie, opryski
chemiczne, podlewanie, zakładanie, aeracja, wiosenne i jesienne wygrabianie oraz wywóz liści,
obcinanie brzegów trawnika;
b) skupiny krzewów i żywopłotów – zakup i sadzenie krzewów, przekopanie, odchwaszczanie,
odcięcie brzegów, nawożenie, podlewanie, ściółkowanie korą przekompostowaną,
prześwietlanie, odmładzanie, opryski na choroby i szkodniki, wiosenne i jesienne wygrabianie
oraz wywóz liści, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, cięcia krzewów i żywopłotów;
c) pnącza i rośliny okrywowe – pielenie, przekopanie, cięcie, nawożenie i sadzenie
uzupełniające, opryski na choroby i szkodniki, poprawianie struktury i wyglądu, podwiązywanie
pnączy do podpory, opryski na choroby i szkodniki;
d) karczowanie krzewów z ich wywozem i dowiezieniem ziemi urodzajnej;
e) drzewa – zakup, dostarczenie i sadzenie drzew z instalacją nawadniająco-napowietrzającą,
wykonanie i ściółkowanie mis przy drzewach korą przekompostowaną, przekopanie i
odchwaszczanie mis przy drzewach, usuwanie odrostów, prace pielęgnacyjne w koronach
drzew, cięcia formujące koronę, prześwietlanie, ścinanie drzew, opryski na szkodniki i choroby,
poprawienie, wymiana, dostawienie pali i wiązadeł przy drzewach, podlewanie i nawożenie;
f) kwietniki – przygotowanie terenu do obsadzeń w tym uzupełnianie ziemi, zakup, dostawa i
sadzenie kwiatów, pielenie, podlewanie, przycięcie przekwitłych kwiatostanów, nawożenie,
likwidacja kwietnika, zakup i dowóz;
g) róże – zakup i sadzenie róż, rozkopczykowanie, przekopanie i odchwaszczanie, podlewanie,
nawożenie, przycięcie, usuwanie odrostów, cięcie róż, usuwanie przekwitłych kwiatostanów,
oprysk róż przeciw chorobom i szkodnikom, obcinanie brzegów różanek, usuwanie krzewów róż,
obsadzenia uzupełniające;
h) byliny – przekopanie i pielenie, odcięcie brzegów, podlewanie, usunięcie przekwitłych
kwiatostanów, sadzenie uzupełniające, przycięcie obumarłych części roślin na zimę,
i) prace porządkowe;
j) różne prace ogrodnicze.
3.4. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Zielona Góra.
3.5. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 8 części i dopuszcza możliwość składania
ofert częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
3.6. Szczegółowy zakres prac określony został w kosztorysie ofertowym zawartym w załączniku nr
I.3 do SIWZ.
3.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentach
a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac:
1) „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych” – dla części zamówienia nr 4,5,6
7;
2) „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” – dla części zamówienia nr 1,2,3;
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac – „Utrzymanie zieleni na deptaku – dla
części zamówienia nr 8;
c) zestawienie działek;
d) harmonogram prac,
stanowiących załączniki nr I.5 (A÷D)do SIWZ.
3.8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy ww.
osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym
staraniem.
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

2

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.31.3.2017

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
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Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
dotyczące: sadzenia kwiatów, obsługi urządzeń mechanicznych (np. kosy mechanicznej),
prześwietlania i ścinania drzew. Zatrudnienie osób Wykonawca udokumentuje poprzez
przedstawienie oświadczenia wraz z wykazem osób, poświadczające, że wszystkie osoby
wykonujące ww. czynności są zatrudnione na umowę o pracę w całym okresie realizacji
zadania. Zgodnie z par. 2 ust. 3 projektu umowy Zamawiający zastrzega możliwość kontroli
(sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie
realizacji umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu
zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Oświadczenie, o którym mowa
powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi na okres 6
m-cy od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie
wykonany.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:
1)
Kopię aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej, za szkody, które mogą powstać, w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
kwotę minimum 100 000,00 zł, w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są
objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania
niniejszej umowy, stanowiącą załącznik do umowy;
2)
oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na umowę o
pracę zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy;
3)
oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wszystkich osób, o których mowa w art. 29
ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnionych na umowę o pracę
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2254) średni kurs złotego w stosunku do EURO
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749 zł;
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
77.31.00.00-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych.

4.
5.

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.
Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu - o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy:
5.1. Spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy pzp oraz spełniający minimalne warunki
udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące
(Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie ww. warunku dla wybranych przez siebie zadań –
dla jednego, kilku lub wszystkich zadań):
5.1.1. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI I - Utrzymanie zieleni w pasach
drogowych – Rejon I Północny:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
50.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.2. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI II - Utrzymanie zieleni w pasach
drogowych – Rejon II Zachodni:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
80.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.3. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI III - Utrzymanie zieleni w pasach
drogowych – Rejon III Wschodni:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
35.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
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których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.4. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI IV - Utrzymanie zieleni na
nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny I północno-wschodni:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
16.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.5. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI V - Utrzymanie zieleni na
nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny II południowo-zachodni:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
12.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.6. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI VI - Utrzymanie zieleni na
nieruchomościach gruntowych – rejon ABM I:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
17.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.7. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI VII - Utrzymanie zieleni na
nieruchomościach gruntowych – rejon ABM II:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
23.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.1.8. zdolności technicznej w zakresie doświadczenia dla CZĘŚCI VIII - Utrzymanie zieleni na
deptaku:
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi o min. wartości
37.000,00 zł brutto każda, polegające na utrzymaniu oraz pielęgnacji zieleni urządzonej, w zakres
których wchodziły między innymi: sadzenie roślin wraz z pielęgnacją po posadzeniu, pielęgnacja
kwietników lub grup krzewów i drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników;
5.2.

a)

b)
c)
d)

2)

3)

Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy pzp, z zachowaniem przepisów art. 24
ust. 7-10 i 12 ustawy pzp, w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z uwagi na nw.
okoliczności:
1) wykonawca będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
skarbowe,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
wykonawca, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1) SIWZ;
wykonawca, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

5.3.

5.4.
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lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawca, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
wykonawca, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
wykonawca, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawca będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
wykonawca, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);
Wykonawca, który nie wykaże, iż spełnia wszystkie warunki określone w pkt 5.1. SIWZ lub nie
wykaże braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ zostanie wykluczony
z udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia
zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 7.1.2) SIWZ oraz 7.2. – 7.3 SIWZ.

6.
6.1.

Poleganie na zdolnościach innych Wykonawców:
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego
go z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ.
6.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności sa wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, które zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Biuro Zamówień Publicznych
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6.3.

6.4.

-

7.

7.1.
1)
2)
3)
4)
7.2.

1)

7.3.
1)

2)
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W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie
dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wymagane jest,
aby zobowiązanie określało:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia,
- zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia,
- czy inne podmioty, na zdolności których Wykonawca się powołuje w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych
podmiotów, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa
w pkt 5.1. SIWZ.
Dokumenty i oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia postępowania, potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz
zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego:
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę:
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ;
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
wypełniony formularz kosztorysu ofertowego wg załącznika Nr I.3 do SIWZ (dla części, na
które Wykonawca składa ofertę);
Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu
bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.zielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert:
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu;
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona:
wykaz usług wykonanych okresie w ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane
wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, z zastrzeżeniem pkt 7.7. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunków
określonych w pkt 5.1.1 lub 5.1.2 lub 5.1.3 lub 5.1.4 lub 5.1.5 lub 5.1.6 lub 5.1.7 lub 5.1.8
SIWZ (Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie ww. warunków wyłącznie dla
części, na które składa ofertę);
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca
polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem
lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu
zobowiązanego;
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3)

4)

5)

7.4.
1)
2)

3)

7.5.

a)

b)
7.6.
a)
b)

7.7.
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odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności wg załącznika nr III.2 do SIWZ;
oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.3 do SIWZ;
UWAGA:
Dokumenty i oświadczenia wymienione w:
pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w
postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty;
pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.bip.zielona-gora.pl
informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy,
którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub
złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia;
pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia
muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp:
zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ;
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
którzy nie są podmiotami, o których mowa pkt 7.5. SIWZ:
zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tych podwykonawców, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz
zobowiązany jest w odniesieniu do tych podwykonawców przedstawić dokumenty
i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9
SIWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ, są: referencje lub inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składani ofert;

7.8.

Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.7. SIWZ musi wynikać
jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.

8.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.3.3) SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

8.1.

8.2.
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w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.
9.
9.1.

Forma dokumentów i oświadczeń:
Składane oświadczenia i dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału,
z zachowaniem pkt 9.2. SIWZ, za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ;
9.2. Oświadczenia dotyczące odpowiednio Wykonawcy, innych podmiotów, o których mowa w pkt 6.
SIWZ oraz dotyczące podwykonawców, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ składa się w
oryginale.
9.3. Za oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. – 9.2. SIWZ uważa się
oświadczenie lub dokument złożony w formie pisemnej podpisany własnoręcznym podpisem na
każdej zapisanej stronie odpowiednio przez Wykonawcę, inne podmioty, o których mowa w pkt
6. SIWZ lub podwykonawców, o których mowa w pkt 7.6. SIWZ, lub ich upełnomocnionych
przedstawicieli.
9.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.3) SIWZ mogą być przedstawione w formie kopii
poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem na zasadach określonych
w pkt 9.5. SIWZ.
9.5. Wykonawca albo inne podmioty, o których mowa w pkt 6. SIWZ albo podwykonawcy, o których
mowa w pkt 7.6. SIWZ albo Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(współpartnerzy), o których mowa w pkt 12 SIWZ, lub ich upełnomocnieni przedstawiciele
odpowiednio poświadczają pisemnie za zgodność z oryginałem kopie dokumentów ich
dotyczących.
9.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. SIWZ wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ sporządzone w języku obcym, należy
złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.8. Jeżeli w treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.2. – 7.3. SIWZ podane
zostały wartości kwotowe wyrażone w walutach innych niż złoty polski zostaną one przeliczone
wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10. Pełnomocnictwo:
Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459) winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
11.
1)

2)

3)

4)

5)

Cena oferty:
cena oferty (dla wybranych przez Wykonawcę części), uwzględniająca należny podatek VAT,
podana w załączniku nr I.1 do SIWZ musi obejmować cały przedmiot zamówienia wyceniony
w oparciu o wypełniony kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik nr I.3 do SIWZ, z
uwzględnieniem postanowień pkt 3 SIWZ.
ceny jednostkowe i wyliczone wartości wyszczególnione w kosztorysie ofertowym, o którym
mowa w pkt 11.1) SIWZ muszą być wyrażone w złotych polskich, po zaokrągleniu do pełnych
groszy - dwa miejsca po przecinku (końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza);
ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę zawierają w sobie wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, są stałe przez cały okres trwania umowy i w żadnym
przypadku nie podlegają zmianom z jakiegokolwiek powodu;
cena oferty obejmować będzie wyrażoną w jednostkach pieniężnych i podlegającą zapłacie
przez Zamawiającego wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonaniem
zamówienia;
ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
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odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów
i usług lub podatkiem akcyzowym, z zastrzeżeniem pkt 11.10) SIWZ;
6)
w cenie oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną niewykonującej
działalności gospodarczej uwzględnione muszą być wszystkie koszty i składniki niezbędne do
wykonania zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki
na ubezpieczenie społecznie, zdrowotne, Fundusz Pracy, których obowiązek regulowania
wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego
(tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie, których obowiązek uregulowania
dotyczy Zamawiającego);
7)
w cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wymagania ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015 r. poz. 2008 z późn.
zm.). W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, o którym
mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, tj.
a) osobę fizyczną niewykonująca działalności gospodarczej albo
b) osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami
wymaga się przedstawienia wraz z fakturą (rachunkiem) częściową lub końcową stanowiącą
podstawę wypłaty wynagrodzenia częściowego/końcowego pisemnej informacji (np. w formie
zestawienia) o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdzającej, iż
wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była
niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ww. ustawie, a całkowita
wysokość wynagrodzenia nie przekracza ceny oferty, o której mowa w pkt 11.1) SIWZ;
8)
cena oferty podana w załączniku Nr I.1 do SIWZ musi być podana cyfrą i słownie,
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
9)
prawidłowe ustalenie należnej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r.
poz. 710 z późn. zm.), a informację na temat jego wysokości lub zwolnienia należy podać
w załączniku Nr I.1 do SIWZ;
10)
w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty, doliczy do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami – w przypadku takim 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.
Zamawiający poprawi omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
12. Oferta kilku Wykonawców (współpartnerów):
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład
konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu
i spełniać następujące wymagania:
1)
współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania;
2)
każdy ze współpartnerów oddzielnie musi złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt
7.1.2), 7.2 i 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
3)
dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.1) SIWZ składa odpowiednio ten współpartner (jeden lub
kilku), który wykazuje spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu
określonych w pkt 5.1. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ;
4)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
współpartnerów;
5)
wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem
(liderem);
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wypełniając formularz oferty (załącznik Nr I.1 do SIWZ), jak również inne dokumenty
powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane
dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze
współpartnerów;
w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich
współpartnerów łącznie, a nie ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów.
Podwykonawstwo:
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy pzp żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw
(firm).
Jeżeli Wykonawca zmieni lub zrezygnuje z Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 13.2. SIWZ,
który jednocześnie jest podmiotem, o którym mowa w pkt 6 SIWZ Wykonawca zobowiązany
jest wykazać Zamawiającemu, iż zaproponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na zasoby którego powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia;
Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom
wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub
między dalszymi Podwykonawcami;
Przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi
Wykonawca zobowiązany jest podać Zamawiającemu dane kontaktowe Podwykonawców (w
tym nazwy albo imiona i nazwiska osób do kontaktu) zaangażowanych w realizację
zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmiana w tym zakresie.
Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ dotyczące tego
Podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ.

14.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych/
zamówienia na dodatkowe dostawy:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp.

15. Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:
Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
16. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Oferty częściowe:
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na osiem części i dopuszcza możliwość składania ofert
częściowych, zgodnie z wyborem Wykonawcy – na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
18. Jedna oferta od jednego Wykonawcy:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
19. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
20.

Sposób przygotowania ofert:
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oferta sporządzona według załącznika Nr I.1 do SIWZ oraz załączniki do oferty powinny być
napisane czytelnie w języku polskim, nieścieralnym atramentem - na maszynie do pisania,
komputerze lub czytelnym pismem ręcznym, z zastrzeżeniem pkt 20.3) SIWZ;
oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być podpisane
przez Wykonawcę lub osoby upoważnione;
dołączone do oferty dokumenty w formie kopii (kserokopii) muszą być czytelne, opatrzone
klauzulą „za zgodność z oryginałem” i czytelnym podpisem zawierającym co najmniej pełne
nazwisko składającego oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafką składającego
oświadczenie, z zachowaniem pkt 9 SIWZ;
zaleca się, aby każda zapisana strona (kartka) oferty była ponumerowana kolejnymi numerami;
każda zapisana strona oferty winna być podpisana albo zaparafowana przez Wykonawcę lub
osoby upoważnione;
wszelkie poprawki w treści oferty muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego
pełnomocnika;
oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta;
pożądane przez Zamawiającego jest złożenie wraz z ofertą spisu treści z wyszczególnieniem
ilości stron wchodzących w jej skład.

21. Okres związania ofertą:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
22. Ogląd miejsca zamówienia:
Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem.
23. Koszt przygotowania oferty:
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
24.
1)

Wadium:
Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości:
- dla CZĘŚCI I – 1.500,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI II – 2.500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI III – 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI IV – 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI V – 400,00 złotych (słownie: czterysta złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI VI – 600,00 złotych (słownie: sześćset złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI VII – 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych 00/100),
- dla CZĘŚCI VIII – 1.100,00 złotych (słownie: tysiąc sto złotych 00/100),
zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp w jednej lub kilku następujących formach:
a.
pieniądzu;
b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c.
gwarancjach bankowych,
d.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240);
2)
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 4 maja 2017 r., do godz. 10:00.
Uwaga:
3)
w przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny
one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
a.
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
b.
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
c.
kwotę gwarancji lub poręczenia;
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d.
e.

termin ważności gwarancji lub poręczenia;
zobowiązanie gwaranta do „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych
w ofercie,
Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy";
4)
wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w
ppkt 2) terminu zostanie ono złożone wraz z ofertą (we wspólnym opakowaniu - dokument
wadium niezszyty/ niespięty razem z ofertą);
5)
wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w ppkt 2) terminu
znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.
6)
wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Zielona
Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze, Nr 21 10205402 00000402
00278846 z dopiskiem „Wadium – Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na
nieruchomościach gruntowych, na deptaku.”
7)
wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8)
Zamawiający zwraca wadium:
a.
wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
z zastrzeżeniem pkt 24.13) SIWZ;
b.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
c.
niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert;
9)
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
10) w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem
ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do
przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do
zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze
oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą;
11) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę.
12) jeżeli wadium wniesiono w formie innej niż pieniądz Zamawiający zwróci je zgodnie z
postanowieniami pkt 24.8) SIWZ;
Uwaga:
13) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej;
14) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
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odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie, albo
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

b.
c.

25. Opakowanie oferty:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, adresem
Zamawiającego i napisem:
Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku.”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 4 maja 2017 r. ”
26.
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

27.
1)

2)

28.
1)

Składanie ofert:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 4 maja 2017
roku do godz. 10:00.
składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
pzp;
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub
złożenie jej w niewłaściwym miejscu;
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w postępowaniu
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeśli 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.
Stosowne zastrzeżenie, spełniające ww. wymagania, Wykonawca winien złożyć wraz z
ofertą, w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.
Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”;
zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Wprowadzenie zmian do oferty
wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego powiadomienia
o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. W przypadku
wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do złożonej oferty każdą kopertę z powiadomieniem o
wprowadzeniu zmian, należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”. Po stwierdzeniu
poprawności wprowadzenia zmian do oferty koperta (koperty) oznakowana dopiskiem
„ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany, a jej
zawartość uznana za integralną część oferty;
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę.
Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika pisemnego
powiadomienia o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone
wg takich samych zasad jak oferta (pkt 25 SIWZ), z dodatkowym oznaczeniem „WYCOFANIE”.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których
dotyczy „WYCOFANIE”..
Otwarcie ofert:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 4 maja 2017 roku o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;
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2)
3)

4)

5)

29.
1)
2)
3)

4)
a)
b)
c)

5)

6)
7)

8)

9)
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w części jawnej postępowania, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
podczas otwarcia ofert podaje się dane zgodnie z art. 86 ust 4 ustawy pzp. Nie ujawnia się
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane;
informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia oraz informacje
dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli oferty oraz
informacje odczytane na otwarciu ofert Zamawiający zamieści niezwłocznie po otwarciu ofert na
stronie internetowej www.bip.zielona-gora.pl;
w części niejawnej posiedzenia Komisji dokonywana będzie ocena ofert i wstępna ocena
spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia.
Tok oceny złożonych ofert:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa
ustawy pzp;
w pierwszej kolejności Komisja przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów, o których
mowa w 7.1.1) i 7.1.3) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.5) SIWZ;
w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy pzp
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści;
Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie;
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli,
wymaganego pełnomocnictwa lub złożyli wadliwe pełnomocnictwo, do jego złożenia w
wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych
w punkcie 31 SIWZ;
po dokonaniu ww. czynności Komisja zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej
oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z
formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa
w 7.1.2) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 29.9) SIWZ;
zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt
7.3 SIWZ.
zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, który nie złożył wymaganego w pkt 7.1.2) SIWZ oświadczenia i/lub
oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt 29.8) SIWZ, oświadczenia lub dokumenty te
są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do
złożenia ich, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez
siebie terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.

30. Odrzucenie ofert:
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.
31. Kryteria oceny ofert:
Ocenie podlegać będą oferty częściowe – na każdą część osobno. Oferty oceniane będą według
poniższych kryteriów i ich wag (znaczenia):
1. cena oferty „C”
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą
cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija
się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------- x 100 pkt x 60 %
Cbad
gdzie:

Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
60% - waga kryterium „C”

Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt.
2. Zatrudnienie osób na umowę o pracę „Z1”
20%
Przy ocenie oferty w kryterium Zatrudnienie osób na umowę o pracę („Z1”) oferta Wykonawcy otrzyma
punkty, gdy wykaże on, że przedmiot zamówienia realizowany będzie przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji.
Za każdą osobę zatrudnioną przy realizacji przedmiotu zamówienia na ww. warunkach Wykonawca
otrzyma 2,00 punkty. Maksymalna ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która
będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty to 10 osób (w jednej części zamówienia).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej ilości osób zatrudnionych na podstawie
umowy o prace (w jednej części zamówienia), tj. 11 i więcej, Zamawiający przyjmie jako podstawę do
oceny maksymalna dopuszczalna ilość osób (10).
Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w formularzu
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2 lub 2.8.2 (zgodnie z
wyborem Wykonawcy – na jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lub osiem części). W
przypadku nie podania w ww. pkt formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-„ lub „nie
dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część w formularzu oferty (załącznik nr
1 do SIWZ) odpowiednio w pkt 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 2.6.2, 2.7.2 lub 2.8.2 wskazać musi
różne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20,00 pkt.
3. Zatrudnienie osób na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych „Z2”
20%
Przy ocenie oferty w kryterium Zatrudnienie osób na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych („Z2”) oferta Wykonawcy otrzyma punkty, gdy wykaże on, że przedmiot
zamówienia realizowany będzie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z
art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.). w całym okresie jego realizacji.
Za każdą osobę zatrudnioną przy realizacji przedmiotu zamówienia na ww. warunkach Wykonawca
otrzyma 2,00 punkty. Maksymalna ilość osób zatrudnionych na ww. warunkach, która będzie brana
pod uwagę przy ocenie oferty to 10 osób (w jednej części zamówienia).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej ilości osób zatrudnionych na ww. warunkach
(w jednej części zamówienia), tj. 11 i więcej, Zamawiający przyjmie jako podstawę do oceny
maksymalna dopuszczalna ilość osób (10).
Ocena ofert w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w formularzu
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) w pkt 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3, 2.6.3, 2.7.3 lub 2.8.3 (zgodnie z
wyborem Wykonawcy – na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem lub osiem części). W
przypadku nie podania w ww. pkt formularza oferty żadnej informacji, podanie wartości „0”, „-„ lub „nie
dotyczy” lub informacji o równoważnym znaczeniu oferta otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną część w formularzu oferty (załącznik nr
1 do SIWZ) odpowiednio w pkt 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.3, 2.6.3, 2.7.3 lub 2.8.3 wskazać musi
różne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 pzp.
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20,00 pkt.
Biuro Zamówień Publicznych
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33.
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34.
1.
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Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania przez Wykonawcę tych samych osób na
potrzeby kryterium Z1 i Z2 w ramach jednej części zadania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego lub za pośrednictwem odpowiednich
organów kontrolowania w każdym momencie realizacji zamówienia sposobu wykonywania
zamówienia. Kontrola odbywać się będzie w miejscu realizacji zamówienia i ma na celu
weryfikację rzeczywistych warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udziału
wskazanych przez Wykonawcę w ofercie osób przy wykonywaniu zamówienia.
Oferta najwyżej oceniona:
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę
punktów przyznanych w kryterium „C” + „Z1” + „Z2” w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert, z zachowaniem pkt 32.2. SIWZ.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w
kryterium „C” + „Z1” + „Z2”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera
najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli
zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień ich
złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 7.3. SIWZ.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli
wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 32.1. oraz 7.2. SIWZ, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia i dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień w wyznaczonym przez siebie
terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenie wyjaśnień
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 lub 1a
ustawy pzp.
Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o unieważnieniu
postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert Zamawiający
informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 33.2. i 33.3. SIWZ, również na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl).
Wybór oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę,:
który spełnia warunki udziału w postępowaniu, oraz
który niepodległa wykluczeniu z postępowania, oraz
którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz w niniejszej
SIWZ i została najwyżej oceniona spośród złożonych ofert, w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ kryteria oceny ofert;
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty, o:
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie faktyczne i
prawne jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp
również wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę uznano z
niewystarczające;
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Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach i odrzucenia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa
w pkt 34.2.a) SIWZ, również na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra
(www.bip.zielona-gora.pl).
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta został wybrana, jako
najkorzystniejsza;
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie liczonym od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie krótszym niż:
5 dni – jeżeli zawiadomienie przesłano w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
10 dni – jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób;
zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 35.2) SIWZ jeżeli:
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;
w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy pzp upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego
wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza
ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;
Wykonawca jest zobowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym
w zaproszeniu do podpisania umowy w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii
technicznych (np. numeru konta, reprezentanta Wykonawcy) zawieranej umowy;
w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcy, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy pzp,
Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga złożenia umowy regulującej współpracę
Wykonawców;
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
a) kopię aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej, za szkody, które mogą powstać, w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
kwotę minimum 100 000,00 zł, w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki
są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania
niniejszej umowy, stanowiącą załącznik do umowy;
b)
oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na umowę o
pracę zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy;
c)
oświadczenie wykonawcy wraz z wykazem wszystkich osób, o których mowa w art. 29 ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnionych na umowę o pracę;
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a ustawy pzp.

36.
1)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie;
2)
zabezpieczenie, zgodnie z art. 148 ustawy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a.
pieniądzu;
b.
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c.
gwarancjach bankowych;
d.
gwarancjach ubezpieczeniowych;
e.
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.);
Uwaga:
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37.
1)

2)

3)
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w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia,
powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące
elementy:
nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
kwotę gwarancji lub poręczenia;
termin ważności gwarancji lub poręczenia;
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego
kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty
zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie
wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia
bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez
potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta
gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub
arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub
poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia
istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia
rozmiarów szkody;
zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto
Urzędu Miasta Zielona Góra PKO BP. S.A. I ODDZIAŁ CENTRUM w Zielonej Górze,
Nr 21 10205402 00000402 00278846 z dopiskiem „Utrzymanie zieleni: w pasach
drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku.”
jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym;
jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w inne formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzeżeniem pkt
36.7) SIWZ.;
w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz,
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia - wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu
ważności dotychczasowego zabezpieczenia;
zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący
sposób:
70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;
30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po
upływie okresu rękojmi za wady.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i Wykonawców wymagają formy pisemnej – złożenia oryginału pisma lub oświadczeń
dokumentów w formie określonej w pkt 9 oraz 10 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 37.2) SIWZ;
dla zachowania terminów określonych w postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 37.1) SIWZ drogą elektroniczną,
z zastrzeżeniem pkt 37.3) SIWZ;
dokumenty przesyłane drogą elektroniczną winny być przesyłane w graficznej formie kopii
podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: jpg, pdf, tiff, bmp, png,
gif - pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum zip lub
rar;
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w przypadku przekazania dokumentów drogą elektroniczną Zamawiający uzna, iż dokumenty
dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem
wysyłki z poczty elektronicznej Zamawiającego);
pytania do treści SIWZ przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 38 SIWZ;
w przypadku błędnie podanego adresu, adresu e-mail lub braku komunikacji z Wykonawcą,
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z
postępowaniem;
Zamawiający nie dopuszcza telefonicznego porozumiewania się z Wykonawcami;
Udzielanie wyjaśnień:
Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 38.3) SIWZ;
Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert;
jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w pkt
38.3) SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi
wniosek bez rozpoznania;
zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu, o którym mowa w pkt 38.3) SIWZ;
treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl);
osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach organizacyjnych jest
Pani Iwona Ziembicka w Biurze Zamówień Publicznych – pokój 408 w siedzibie
Zamawiającego;
pytania należy kierować na adres:
Urząd Miasta Zielona Góra
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:
w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl). Zmiana treści SIWZ stanowi jej
integralną część;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas
na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający
poinformuje wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację
na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl);
jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia;
Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu konieczny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;
jeżeli zmiana treści ogłoszenia będzie istotna, w szczególności dotyczyć będzie określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny na wprowadzenia zmian w ofertach;
niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie
ogłoszenia Zamawiający zamieści informację o zmianach na stronie internetowej Urzędu Miasta
Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl).
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40. Środki ochrony prawnej:
Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp.
41.1. Odwołanie.
1)
odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp;
2)
jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a)
wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
b)
określenia warunków udziału w postępowaniu;
c)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d)
odrzucenia oferty odwołującego;
e)
opisu przedmiotu zamówienia;
f)
wyboru najkorzystniejszej oferty;
3)
odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
4)
odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub postaci
elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagani dla
tego rodzaju podpisu;
5)
odwołanie, wnosi się w terminie liczonym od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia:
i.
5 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób, o którym mowa w pkt 37.2) SIWZ;
ii.
10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
6)
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych lub
SIWZ na stronie internetowej Urzędu Miasta Zielona Góra (www.bip.zielona-gora.pl);
7)
odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 41.1.5) i 6) SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
8)
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;
9)
w przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;
10) w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajowa Izbę Odwoławczą;
11) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp, na które nie
przysługuje odwołanie, o którym mowa w pkt 41.1.2) SIWZ;
12) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 41.1.11) SIWZ
Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie pzp dla tej czynności;
13) na czynności o których mowa w pkt 41.1.12) SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
pkt 41.1.2) SIWZ;
41.2. Skarga do sądu:
1)
na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu;
2)
skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego;
3)
skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
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przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem;
prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;
skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części;
w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

42. Waluta w jakiej mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
43. Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
44. Płatności częściowe:
Zamawiający przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach. Zasady i warunki płatności częściowych
zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4 do SIWZ.
45. Zmiany postanowień zawartej umowy:
Możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wraz z określeniem warunków takich zmian
zawarta jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr I.4 do SIWZ.
46. Inne postanowienia
Sprawy nieokreślone w niniejszej SIWZ będą podlegać rozstrzygnięciom na podstawie przepisów
ustawy pzp.

Podpisy członków komisji:
1. Stanisław Domasz-Domaszewicz

- przewodniczący komisji

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

2. Agnieszka Witrylak

- sekretarz komisji

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

3. Artur Maj

- członek komisji

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

4. Adriana Haryza

- członek komisji

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

5. Iwona Ziembicka

- członek komisji

.............................
ZATWIERDZAM
PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Kubicki

Zielona Góra, dnia 21 kwietnia 2017 r.
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ZAŁĄCZNIK NR I.1
ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra,
tel. (+48) 68 45 64 100, faks: (+48) 68 45 64 455
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
OFERTA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach gruntowych, na deptaku.”
1.

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
NIP/PESEL …………………….……………….., KRS/CEiDG ………………………………….………
adres..........................................................................................................................................................
województwo ………………………………….
tel. .................................................... e-mail: ………………………………
REGON ........................................................

NIP .......................................................................
1

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem :

TAK

NIE

(adres do korespondencji ..............................................................................................................
tel. .................................................. e-mail: ……………………………)
upełnomocniony przedstawiciel
...................................................................................................................................................................
2.

2

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – oferujemy
3

2.1.1. dla CZĘŚCI I : „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon I Północny” wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr I.3 do
SIWZ

za

cenę

ryczałtową

brutto

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

złotych

(słownie:.............................................................), na którą składa się:
a)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

b)

i podatek od towarów i usług :

4

5

w wysokości ……. % na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo

1
Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X (zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE
mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów euro; małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro; Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.
2
informacje podane przez Wykonawcę w pkt 2. stanowią podstawę oceny oferty wg kryteriów określonych w pkt 31 SIWZ
3
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na dowolną ilość części
4
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
5
określić stawkę procentową
6
przez „ustawę o VAT” należy rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz.
710 z późn. zm.)
22
Biuro Zamówień Publicznych
www.zielona-gora.pl

tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.31.3.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.1.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI I) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.1.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI I) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.2.1. dla CZĘŚCI II : „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon II Zachodni” wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr I.3 do
SIWZ

za

cenę

ryczałtową

brutto

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

złotych

(słownie:.............................................................), na którą składa się:
c) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
7

d) i podatek od towarów i usług :
8

w wysokości ……. % na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.2.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI II) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.2.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI II) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.3.1. dla CZĘŚCI III : „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon III Wschodni” wykonanie
przedmiotu

7
8

zamówienia

zgodnie

z

kosztorysem

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
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SIWZ

za cenę ryczałtową brutto ................................................

złotych

(słownie:.............................................................), na którą składa się:
e) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
f)

9

i podatek od towarów i usług :
w wysokości ……. %

10

na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.3.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI III) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób
(kryterium opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.3.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI III) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.4.1. dla CZĘŚCI IV : „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny
I północno-wschodni” wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym
stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ za cenę ryczałtową brutto ................................................
złotych (słownie:.............................................................), na którą składa się:
g) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
11

h) i podatek od towarów i usług :
w wysokości ……. %

12

na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.4.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI IV) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,

9

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
11
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
12
określić stawkę procentową
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poz. 1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób
(kryterium opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.4.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI IV) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.5.1. dla CZĘŚCI V : „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny
II południowo-zachodni” wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem
ofertowym

stanowiącym

załącznik

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

nr

I.3

do

SIWZ

za

cenę

ryczałtową

brutto

złotych (słownie:.............................................................), na

którą składa się:
i)

wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł

j)

i podatek od towarów i usług :

13

w wysokości ……. %

14

na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.5.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI V) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz.
1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.5.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI V) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.6.1. dla CZĘŚCI VI : „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon ABM I”
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr
I.3

do

SIWZ

za

cenę

ryczałtową

brutto

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

złotych

(słownie:.............................................................), na którą składa się:
k) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
l)

15

i podatek od towarów i usług :
w wysokości ……. %

16

na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

13

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
15
wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
16
określić stawkę procentową
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albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.6.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI VI) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób
(kryterium opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.6.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI VI) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.7.1. dla CZĘŚCI VII : „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon ABM II”
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr
I.3

do

SIWZ

za

cenę

ryczałtową

brutto

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

złotych

(słownie:.............................................................), na którą składa się:
m) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
17

n) i podatek od towarów i usług :
w wysokości ……. %

18

na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.7.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI VII) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób
(kryterium opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.7.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI VII) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3

2.8.1. dla CZĘŚCI VIII : „Utrzymanie zieleni na deptaku” wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ za cenę ryczałtową
17

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
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brutto ................................................

złotych (słownie:.............................................................),

na którą składa się:
o) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………… zł
19

p) i podatek od towarów i usług :
w wysokości ……. %

20

na podstawie art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT

6

albo
przedmiot zamówienia zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie
6

art. … ust. ….pkt ….. ustawy o VAT lub
jestem przedsiębiorcą korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113
6

ustawy o VAT lub
jestem osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej;
2.8.2. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI VIII) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1502 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób
(kryterium opisane w pkt 31.2 SIWZ).
2.8.3. realizację przedmiotu zamówienia (CZĘŚCI VIII) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w całym okresie jego realizacji, tj. …. osób (kryterium
opisane w pkt 31.3 SIWZ).
3.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami
(w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4.

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

5.

Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegamy na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej nw.
21
podmiotów :
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
22
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ……. SIWZ;
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
10
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ……. SIWZ;
........................................................................ (nazwa (firma) podmiotu, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
10
na potwierdzenie spełnienia warunku pkt ……. SIWZ;
(…)

1)
2)
3)
4)

Oświadczamy, że podmioty, spośród ww., na zdolnościach których polegamy w zakresie
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizują usługi w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia.
6.
1)
-

23

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy przy udziale nw. Podwykonawców :
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;

19

wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
określić stawkę procentową
21
skreślić, jeżeli nie dotyczy
22
podać odpowiedni nr warunku, spośród wymienionych w pkt 5.1. SIWZ (np. 5.1.1., 5.1.2)
23
W tym podmioty, o których mowa w pkt 5 oferty, na zdolnościach których Wykonawca polega w zakresie wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, jeżeli będą występować w charakterze Podwykonawców
27
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............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
........................................................ (nazwa (firma) Podwykonawcy, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
któremu powierzymy wykonanie niżej opisanego zakresu zamówienia:
............................................................................................;
............................................................................................;
(…)

7.

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: do dwóch miesięcy od daty
podpisania umowy.

8.

Oświadczamy, że jest nam znany, sprawdzony i przyjęty zakres prac objęty zamówieniem.

9.
Wadium wniesione zostało:
9.1. dla Części I – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.2. dla Części II – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.3. dla Części III – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.4. dla Części IV – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.5. dla Części V – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.6. dla Części VI – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.7. dla Części VII – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
9.8. dla Części VIII – w wysokości …………… w dniu .................. w formie …………….………………
(wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………….),
10.

Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik Nr I.4 do SIWZ
akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ
tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej
w ofercie (brutto) przed podpisaniem umowy.

13. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze SIWZ
załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)
wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ;
2)
wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ;
3)
pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
4)
wypełniony kosztorys ofertowy wg załącznika nr I.3 do SIWZ
5)

..................................................................................................................................................
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Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.2
O ŚWI ADCZ ENIE
O S P E Ł N I A N I U W A R U N K Ó W UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.31.2017 pn. „Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku.”
ja/my (imię nazwisko) …..………………………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
I.

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że:

1.

spełniam/ my warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ dotyczące:

2.

1)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;

2)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej

3)

zdolności technicznej lub zawodowej;

nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

II.

oświadczam/ my, iż podmioty wymienione w pkt 5 oferty, na zdolnościach których polegamy
24

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
1. spełniają warunki określone przez Zamawiającego pkt 5.1. SIWZ w zakresie w jakim
powołujemy się na ich zasoby, dotyczące:

2.

1)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

2)

zdolności technicznej lub zawodowej;

nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z uwagi na okoliczności
wymienione w pkt 5.2. SIWZ;

dnia ..........................
24

Jeżeli nie dotyczy - odpowiednio skreślić pkt II i/lub III
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..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

III.

oświadczam/ my, iż Podwykonawcy wymienieni w pkt 6 oferty, inni niż podmioty, o których
12

mowa w pkt II niniejszego oświadczenia

nie podlegają wykluczeniu na 1 i 5 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) z
uwagi na okoliczności wymienione w pkt 5.2. SIWZ.

dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

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.
dnia ..........................
..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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ZAŁĄCZNIK NR I.3
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.31.2017 pn. Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku przedstawiam/ my:

KOSZTORYS OFERTOWY
1.

Lp.

1
I
1.
2.
II
3.
4.
5.
III
6.
7.
8.
9.
IV
10.
11.

12.

13.
V
14.
15.

CZĘŚĆ I - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon I Północny.
Rejon I Północny
Obmiar
JEDN.
CENA
PRACE
Wartość netto
Strefa
MIARY
JEDN.
Pasy
Ronda
Płatnego
drogowe
Parkowania
2

TRAWNIKI
Koszenie intensywne
trawników
Koszenie ekstensywne
trawników
KRZEWY
Pielęgnacja krzewów
ekstensywna
Pielegnacja żywopłotów
Wiosenne wygrabianie
krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Scinanie drzew
o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w
pierwszych latach po
posadzeniu
KWIATY, RÓŻE,
BYLINY
Założenie kwietników
wiosennych
Założenie kwietników
letnich
Pielęgnacja kwietników
sezonowych
(odchwaszczanie,
nawożenie, likwidacja)
Pielęgnacja bylin i traw
ozdobnych
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe
Grupa A (sprzątanie 3 x
w tyg. pn., śr., pt.)
Grupa B (sprzątanie 2 x
w tyg. pn., pt.)

3

4

5

6

m

2

80 160

m

2

523 920

m

2

m

2

m

2

7

20 850

4 745
5 400
900

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1

szt.

30

m

2

50

37

m

2

50

16

m

2

50

23

m

2

m

2

40 453

m

2

443 471
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m

2

85 526

godz.

30

5
netto
VAT
brutto

2.

CZĘŚĆ II - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon II Zachodni.
Rejon II Zachodni
Obmiar
JEDN.
CENA
Lp.
PRACE
Wartość netto
Strefa
MIARY
JEDN.
Pasy
Ronda
Płatnego
drogowe
Parkowania
8=(5+6+7) X
1
2
3
4
5
6
7
4
I TRAWNIKI
1.
2.
II
3.
4.
5.
III
6.
7.
8.
9.
IV
10.
11.

12.

13.
14.
V
15.

Koszenie intensywne
trawników
Koszenie ekstensywne
trawników
KRZEWY
Pielęgnacja krzewów
ekstensywna
Pielegnacja żywopłotów
Wiosenne wygrabianie
krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Scinanie drzew
o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w
pierwszych latach po
posadzeniu
KWIATY, RÓŻE,
BYLINY
Założenie kwietników
wiosennych
Założenie kwietników
letnich
Pielęgnacja kwietników
sezonowych
(odchwaszczanie,
nawożenie, likwidacja)
Pielęgnacja bylin i traw
ozdobnych
Sadzenie róż
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe
Grupa A (sprzątanie 3 x
w tyg. pn., śr., pt.)

m

2

18 784

m

2

292 216

m

2

m

2

m

2

3 560
715

1 445
20 500
900

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1

szt.

30

m

2

400

136

m

2

400

11

m

2

400

74

m

2

350

szt.

100

m

2
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Grupa B (sprzątanie 2 x
w tyg. pn., pt.)
Grupa C (sprzątanie 1x
17. na 2 tyg., 1 i 15 każdego
miesiąca)
18. Prace różne R+S
16.
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m

2

271 978

m

2

39 406

godz.

17

10

5
netto
VAT
brutto

3.

Lp.

CZĘŚĆ III - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – Rejon III Wschodni.

PRACE

1

2

I

TRAWNIKI
Koszenie intensywne
trawników
Koszenie ekstensywne
trawników
KRZEWY
Pielęgnacja krzewów
ekstensywna
Pielegnacja żywopłotów
Wiosenne wygrabianie
krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Scinanie drzew
o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w
pierwszych latach po
posadzeniu
KWIATY, RÓŻE,
BYLINY
Założenie kwietników
wiosennych
Założenie kwietników
letnich
Pielęgnacja kwietników
sezonowych
(odchwaszczanie,
nawożenie, likwidacja)
Pielęgnacja bylin i traw
ozdobnych
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe

1.
2.
II
3.
4.
5.
III
6.
7.
8.
9.
IV
10
10

10

10
V

JEDN.
MIARY

CENA
JEDN.

3

4

Rejon III Wschodni
Obmiar
Pasy
drogowe

Ronda

Strefa
Płatnego
Parkowania

5

6

7

m

2

65 602

m

2

244 398

m

2

m

2

m

2

8=(5+6+7) X
4

1 950
2 474

1 340
15 700
900

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

1
1
1

szt.

28

m

2

50

23

m

2

50

15

m

2

50

18

m

2
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Grupa A (sprzątanie 3 x
w tyg. pn., śr., pt.)
Grupa B (sprzątanie 2 x
w tyg. pn., pt.)
Grupa C (sprzątanie 1x
na 2 tyg., 1 i 15 każdego
miesiąca)
Prace różne R+S

m

2

56 370

m

2

214 558

m2

54 822

godz.

3 313

20

2 474

10

5
netto
VAT
brutto

4.

CZĘŚĆ IV - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny I
północno-wschodni.

Lp.

PRACE

1
I

2
TRAWNIKI
Koszenie ekstensywne
trawników
KRZEWY
Pielegnacja żywopłotów i
krzewów
Wiosenne wygrabianie krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Ścinanie drzew
o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w pierwszych
latach po posadzeniu
KWIATY, RÓŻE, BYLINY
Pielęgnacja bylin i traw
ozdobnych
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe

1.
II
2.
3.
III
4.
5.
6.
7.
IV
8.
V

9.
10.
11.
12.

JEDN.
MIARY

OBMIAR

CENA
JEDN.

Wartość
netto

3

4

5

6=4*5

Grupa C (sprzątanie 1x na 2
tyg., 1 i 15 każdego miesiąca)
Grupa D (sprzątanie 1x na
kwartał)
Prace na terenach zieleni nie
urządzonej (1x na kwartał)
Prace różne R+S

m

2

138 453

m

2

3 375

m

2

500

szt.
szt.

1
1

szt.

1

szt.

30

m

2

5 000

m

2

215 490

m

2

111 010

m

2

37 743

godz.

20
netto
VAT
brutto

5.

CZĘŚĆ V - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon komunalny II
południowo-zachodni.
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Lp.
1
I
1.
II
2.
3.
III
4.
5.
6.
7.
IV
8.
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PRACE

JEDN.
MIARY

OBMIAR

CENA
JEDN.

Wartość
netto

2

3

4

5

6=4*5

TRAWNIKI
Koszenie ekstensywne trawników
KRZEWY

m

2

102 132

Pielegnacja żywopłotów i krzewów

m

2

2 574

m

2

858

szt.
szt.

1
1

szt.

1

szt.

40

m

2

1 000

Wiosenne wygrabianie krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Ścinanie drzew
o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w pierwszych
latach po posadzeniu
KWIATY, RÓŻE, BYLINY

V

Pielęgnacja bylin i traw ozdobnych
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe

9.

Grupa C (sprzątanie 1x na 2 tyg., 1
i 15 każdego miesiąca)

m

2

200 359

10.

Grupa D (sprzątanie 1x na kwartał)

m

2

103 215

11.

Prace na terenach zieleni nie
urządzonej (1x na kwartał)

m

2

35 093

12.

Prace różne R+S

godz.

10
netto
VAT
brutto

6.

CZĘŚĆ VI - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon ABM I.

Lp.
1
I
1.
II
2.
3.
III
4.
5.

PRACE

JEDN.
MIARY

OBMIAR

CENA
JEDN.

Wartość
netto

2

3

4

5

6=4*5

TRAWNIKI
Koszenie ekstensywne trawników
KRZEWY

m

2

175 318

Pielegnacja żywopłotów i krzewów

m

2

15 518

m

2

5 251

szt.
szt.

1
1

Wiosenne wygrabianie krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Ścinanie drzew
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o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w pierwszych
latach po posadzeniu
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe

7.
V

szt.

1

szt.

25

8.

Grupa C (sprzątanie 1x na 2 tyg., 1
i 15 każdego miesiąca)

m

2

123 960

9.

Grupa D (sprzątanie 1x na kwartał)

m

2

63 858

10.

Prace różne R+S

godz.

10
netto
VAT
brutto

7.

CZĘŚĆ VII - Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych – rejon ABM II

Lp.

PRACE

JEDN.
MIARY

OBMIAR

CENA
JEDN.

Wartość
netto

3

4

5

6=4*5

1
I
1.

2
TRAWNIKI
Koszenie ekstensywne trawników

m

II
2.

KRZEWY
Pielegnacja żywopłotów i krzewów

m

3.

Wiosenne wygrabianie krzewów

m

4.
III
5.
6.
7.
8.
V

Jesienne wygrabianie krzewów
DRZEWA
Prześwietlanie drzew
o średnicy 26-50 cm
o średnicy 51-100 cm
Ścinanie drzew
o średnicy 26-50 cm
Pielęgnacja drzew w pierwszych latach
po posadzeniu
PRACE RÓŻNE
Prace porządkowe

2

186 264

2

23 147

2

6 514

2

6 514

szt.
szt.

1
1

szt.

1

szt.

25

2

135 546

2

69 827

m

9.

Grupa C (sprzątanie 1x na 2 tyg., 1 i 15
każdego miesiąca)

m

10.

Grupa D (sprzątanie 1x na kwartał)

m

11.

Prace różne R+S

godz.

10
netto
VAT
brutto

8.

CZĘŚĆ VIII - Utrzymanie zieleni na deptaku.

Lp.

Opis zadania

Jedn.
miary

Obmiar

Cena
jedn.

Wartość
netto

1

2

3

4

5

6=4*5
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1.

Obsadzenie donic kwiatami
wiosennymi, z pielęgnacją.

m²

40

2.

Obsadzenie donic kwiatami letnimi, z
pielęgnacją.

m²

127

3.

Obsadzenie kwietnika przy ul. "Przy
Gazowni", przy ul. Jedności i
Sobieskiego (Winiarka), z pielęgnacją.

m²

80

4.

Obsadzenie rabaty przed budynkiem
Filharmonii, z pielęgnacją.

m²

20

5.

Obsadzenie terenu przy ul Pod
Topolami, z pielęgnacją.

m²

15

6.

Obsadzenie doniczek kwiatami, z
pielęgnacją i montażem na latarniach.

m²

15

7.

Kompleksowe obsadzenie
wieżkwiatowych, z pielęgnacją,
transportem i montażem.

szt.

4

8.

Kompleksowe obsadzenie konstrukcji
na latarnie , z pielęgnacją,
transportem i montażem.

szt.

23

9.

Kompleksowe obsadzenie mis
wiszących, z pielęgnacją, transportem
i montażem.

szt.

14

10.

Podlewanie drzew, krzewów,
trawników.

m-c

1,5

m²

2 000

szt.

1,5

m²

2 000

m²

100

m²

2 450

11. Koszenie trawników.
Pielęgnacja drzew przy ul.
Żeromskiego.
13. Opryski środkami chwastobójczymi.
Uzupełnienie kory pod drzewami al.
14.
Niepodległości
15. Pielenie.
12.

16.

Uswanie odrostów przy drzewach al.
Niepodległości.

rejon

1

17.

Grupa A (sprzątanie 7 x w tygodniu (w
tym niedziele i święta)

m³

2 242

godz.

20

18. Prace różne R+S

netto
VAT
brutto
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ZAŁĄCZNIK NR I.4
PROJEKT UMOWY
UMOWA NR …………………….
1) „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych - rejon ……… ”
2) „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - rejon ………”
3) „Utrzymanie zieleni na Deptaku”

zawarta w dniu……………….2017 r. w Zielonej Górze pomiędzy
Miastem Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra
ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
NIP: 973-100-74-58
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego, zwanym w treści
umowy „Zamawiającym” z jednej strony,
a
………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ……………. Krajowego Rejestru Sądowego
w …………… pod nr ………., kapitał zakładowy w wysokości …………………………., NIP
………………… Regon ………………. lub prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (imię)
………………………….. (nazwisko) ………………. (nazwa handlowa) ………………………. z siedzibą
w
……………. (adres prowadzonej działalności gospodarczej) NIP ……………………………..
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy
„Wykonawcą” z drugiej strony,
o następującej treści:
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 t.j. z późn. zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
1) „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych - rejon ……… ”
2) „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych - rejon ………”
3) „Utrzymanie zieleni na Deptaku”
2. Szczegółowy opis prac do wykonania przez Wykonawcę będących przedmiotem umowy zawierają
następujące dokumenty, które stanowią integralną część umowy:
a) przedmiar prac – załącznik nr 1,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac z załącznikami – załącznik nr 2,
c) zestawienie działek – załącznik nr 3,
d) harmonogram prac – załącznik nr 4,
e) specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5,
f) oferta Wykonawcy – załącznik nr 6.
3. Wykonawca uznaje, że dokumenty, o których mowa w ust. 2 a-f, są wystarczające i stanowią
podstawę
do kompletnego i należytego zrealizowania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy
Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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5. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące przedmiotem umowy przy udziale osób
posiadających kwalifikacje wskazane w ofercie.
6. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace będące przedmiotem umowy za pomocą
materiałów, sprzętu i narzędzi wskazanych w ofercie, posiadających parametry techniczne nie
gorsze niż wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac.
7. Przedmiot umowy realizowany będzie według harmonogramu prac oraz zgodnie z poleceniami
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 9 ust. 1.
8. Polecenie przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 9 ust. 1 będzie zawierać co najmniej
rodzaj prac do wykonania i termin realizacji oraz będzie przekazane na adres e-mail Wykonawcy:
……………………….. lub telefonicznie na nr ………………. lub …………………….
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu prac lub polecenia
przedstawiciela Zamawiającego, z zachowaniem odpowiedniego terminu do realizacji zadania.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania podpisanej umowy z producentem, który
wyprodukuje we własnym gospodarstwie materiał roślinny do obsadzeń kwietnikowych. Wytyczne
w zakresie umowy z producentem: umowa musi być zawarta na czas trwania umowy Wykonawcy z
Zamawiającym. Producent musi wskazać w umowie, że posiada odpowiedni potencjał i bazę
techniczną (powierzchnię szklarniową) dającą gwarancje wyprodukowania materiału roślinnego do
obsadzeń kwietników w terminach wynikających z harmonogramu. Termin zapłaty wynagrodzenia
producentowi przewidziany w umowie z producentem nie może być dłuższy niż 14 dni.

§2
Warunki realizacji prac
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy
i przepisów przeciwpożarowych.
2. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy terenów objętych przedmiotem
umowy
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące
usługę objętą przedmiotem umowy, polegającą na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem
zieleni. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników
wykonujących
ww. czynności na każdym etapie realizacji umowy. Zamawiający ma prawo żądania
udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę
o pracę. Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w
dniu podpisania umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia ……. osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę zgodnie ze złożoną ofertą.
5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w § 8.
6. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonych czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień.
7. W okresie wykonywania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca zobowiązany
jest do natychmiastowego usunięcia odpadów, powstałych w wyniku realizacji prac. Nie dopuszcza
się pozostawiania zanieczyszczeń, w tym m.in. zgrabionej trawy, liści i śmieci, worków z odpadami
po pielęgnacji i konserwacji na obiekcie do dnia następnego.
8. Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dyspozycyjnością w przypadku pilnej potrzeby
wykonania prac, których konieczność prowadzenia wyniknie z nieprzewidzianych okoliczności (np.
wywroty drzew, oberwania gałęzi, itp.), zgłoszonych przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną
Zamawiającemu.
9. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy dostępu do wody i energii
elektrycznej.
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10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca pracy i za
szkody spowodowane przez niego w wyniku realizacji robót na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska i ochrony
terenów zieleni i zadrzewień.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust.
11
przy realizacji przedmiotu umowy.
13. Naruszenie wymogu określonego w ust. 11 skutkować będzie:
a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt
wykonawcy,
b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia.
14. Wykonawca w terminie do 7 dni licząc od podpisania umowy otrzyma od Zamawiającego
pozwolenia na wjazd na tereny zieleni miejskiej objęte przedmiotem umowy dla pojazdów i osób
wskazanych w ofercie.

§3
Monitoring realizacji prac będących przedmiotem umowy
1. Zamawiający na bieżąco będzie monitorował sposób, jakość realizowania przedmiotu umowy w
sposób określony w niniejszym paragrafie jak również w sposób określony w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac.
2. Wykonawca będzie sporządzał i przekazywał Zamawiającemu raport z wykonania przedmiotu
umowy zawierający rejestr wykonanych prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do
niniejszej umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.
3. Dokumentacja fotograficzna musi obejmować łącznie minimum cztery zdjęcia: obrazujące stan
obiektu przed realizacją (dwa zdjęcia) i po realizacji (dwa zdjęcia), które zostaną przekazane
Zamawiającemu
na płycie CD lub DVD lub innym nośniku zapisu elektronicznego.
4. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu raport z wykonania prac będących przedmiotem
umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, z zastrzeżeniem ust. 7 jeden raz w tygodniu tj. w
poniedziałek do godziny 15:00 za poprzedni tydzień zrealizowanych prac. Raport Wykonawca
sporządzi
i przekaże Zamawiającemu w postaci pliku excel lub word.
5. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu informację z wykonanych pracach porządkowych
będących przedmiotem umowy w trakcie wykonywania prac i nie później niż w terminie do 30 minut
po wykonaniu czynności dla prac porządkowych wskazanych w przedmiarze prac drogą
elektroniczną na adres e-mail: zielenmiejska@um.zielona-gora.pl lub sms-em na nr telefonu:
……....., przekazywana informacja będzie zawierać: nazwę obiektu, rodzaj i ilość wykonanych
prac.
6. Dokumentacja fotograficzna (zdjęcia), o której mowa w ust. 2-5 Wykonawca sporządzi i przekaże
Zamawiającemu w postaci plików jpg. lub pdf. Rozmiar jednego zdjęcia (pliku) nie może
przekraczać
1 MB, zdjęcie (plik) musi być wykonane w kolorze i zawierać datę, godzinę i miejsce (obiekt, na
którym zostało wykonane).
7. Wykonawca na bieżąco (codziennie) prowadzi rejestr wykonanych prac i na polecenie
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 9 ust. 1 jest mu zobowiązany ją wydać bez
zbędnej zwłoki.
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8. Oceny prawidłowości wykonanych prac dokonuje Zamawiający, a ewentualne zastrzeżenia zgłasza
bezpośrednio Wykonawcy lub dokonuje wpisu w raporcie zawierającym rejestr prac – załącznik nr
7
i kontrolki wykonania prac – załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
9. Wytwórcą odpadów jest Zamawiający. Wykonawca lub podwykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą,
zobowiązany jest do przekazania odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych, w tym odpadów
o kodach: 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), 20 03 01 (niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne) i 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów) do regionalnych instalacji do
przetwarzania tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zamawiający będzie miał prawo żądać przekazania przez Wykonawcę informacji w zakresie ilości
przekazanych odpadów w szczególności okazania kart przekazania odpadów.
10.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy kopii umowy zawartej z zarządcą regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych.
§4
Terminy realizacji umowy
Umowa będzie realizowana w okresie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§5
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za prace określone umową ustala się, zgodnie z wybraną ofertą (kosztorysem
ofertowym):
1) „na nieruchomościach gruntowych - rejon ……… ”
2) „w pasach drogowych - rejon ………”
3) „na Deptaku”
w wysokości netto …………… złotych (słownie: …………………… złotych …../100) + VAT
…………….. złotych (słownie: …………….. złotych …./100), brutto …………… złotych (słownie:
…………………… złotych …../100) .
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne
do wykonania umowy oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty
związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe
oszacowanie ceny za przedmiot umowy.
4. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego
cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek
dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z
przyjętą stawką VAT.
5. W sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z
winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia większej
ilości prac stanowiących przedmiot umowy przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości innych prac
stanowiących przedmiot umowy wynikających z przedmiaru prac po cenach jednostkowych
wskazanych w ofercie bez możliwości przekroczenia wysokości wynagrodzenia z umowy
określonego w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 8.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw,
lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 6 jest nieważna.
8. W przypadku potrzeby wykonania mniejszej ilości usług niż wynikałoby to z zakresu prac
określonego
w przedmiarze prac Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach przyszłej umowy, zamówienia
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mniejszej ilości prac w wysokości do 20% wielkości prac określonych w przedmiarze prac, a
Wykonawca z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń.
§6
Zmiana wysokości wynagrodzenia
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o
którym mowa w § 5 ust. 1, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy wyłącznie wartości (kwoty) podatku od towarów i
usług wyliczonego na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2
lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu,
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić
się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy.
7. W celu wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
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8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, których inicjatorem jest Wykonawca,
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników,
wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 1 pkt 3.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, których inicjatorem jest Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 7 dni, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.
8 pkt 2.
10. W terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała
wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże
kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie
zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o nie zatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7.
W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12. Wprowadzenie pisemnej zmiany umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§7
Warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane za zrealizowane prace będące przedmiotem
umowy za dany okres rozliczeniowy, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę
faktur na adres: Nabywca: Miasto Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 973100-74-58,
Odbiorca: Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.
2. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Początkiem okresu rozliczeniowego jest pierwszy dzień
miesiąca, a terminem kończącym okres rozliczeniowy jest ostatni dzień miesiąca.
3. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 30
dni od dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej
dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Za
dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu kwoty
wynikającej z faktury ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Podstawą wystawienia faktury będzie:
a) przekazanie przez Wykonawcę w terminie wynikającym z niniejszej umowy kompletu raportów
zawierających rejestr wykonanych prac z danego okresu rozliczeniowego,
b) podpisanie przez uprawnionych przedstawicieli stron, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 kontrolki
wykonania prac za dany okres rozliczeniowy - według wzoru określonego w załączniku nr 8
do niniejszej umowy,
c) sprawdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 9 ust. 1, jakości i ilości
wykonanych prac,
d) protokół wykonania prac za dany okres rozliczeniowy – według wzoru określonego w załączniku
nr 9 do niniejszej umowy,
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e) oraz w przypadku wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy
przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca podpisał umowę, na zawarcie, której
Zamawiający wyraził zgodę, złożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów
przelewów bankowych dokonanych przez Wykonawcę i kserokopii faktur wystawionych przez
Podwykonawców wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy/ów potwierdzających
uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem
podwykonawcy/ów z tytułu wszelkich wykonanych przez nich prac i dostaw będących
przedmiotem umowy.
5. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, płatność za część usługi, której wady dotyczą
nastąpi po ich usunięciu, na koszt Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć wynagrodzenie
Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadą.
6. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty przysługującej odpowiednio
Podwykonawcy (bez odsetek należnych Podwykonawcy), który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 lit. e, dotyczy wyłącznie należności: powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Wykonawca może zgłosić
pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji
od Zamawiającego.
9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §
5 ust. 1.
§8
Podwykonawcy
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 z
udziałem Podwykonawcy/ów ……………………………, za działania lub zaniechania, którego/ych
ponosi pełną odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy/om wymaga zawarcia umowy
o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą
pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), Umowy o podwykonawstwo stanowią
załącznik do umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy
usługi.
4. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo
przekracza 50.000,00 złotych.
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5. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem
nieważności.
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część przedmiotu umowy
powierzony podwykonawcom.
7. Zamawiający nie dopuszcza dalszego podzlecania prac przez podwykonawcę.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§9
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów i nadzoru Wykonawcy,
oraz podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy są Dyrektor Departamentu
Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra i jego zastępca oraz
upoważnieni pracownicy Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, którzy
działają w imieniu Zamawiającego:
a) kierownik Biura Kształtowania Zieleni – Artur Maj,
b) pracownik Biura Kształtowania Zieleni - ……………………….,
2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac:
………………
3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego
uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac.
5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca
zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego
uzasadnienia
i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia –
odmowy odbioru prac i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego
terminu naliczane będą kary umowne określone w § 11.
3. W przypadku zwłoki dłuższej niż 14 dni w wykonaniu prac stanowiących przedmiot umowy,
wynikających z harmonogramu prac lub polecenia przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa
w § 1 ust. 7-9 w danym okresie rozliczeniowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania cięć
w koronach drzew, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 11
ust. 2 niniejszej umowy.
5. W przypadku trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie trzech okresów
rozliczeniowych, że Wykonawca realizuje prace będące przedmiotem umowy:
a) przy udziale osób nieposiadających kwalifikacji wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac lub
b) przy udziale osób niewskazanych w ofercie i posiadających kwalifikacje wskazane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
prac, na zamianę których Wykonawca nie otrzymał zgody Zamawiającego lub
c) za pomocą sprzętu i narzędzi niespełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac lub
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d) za pomocą sprzętu i narzędzi niewskazanych w ofercie i spełniających wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
prac, na zamianę których Wykonawca nie otrzymał zgody Zamawiającego.
Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o
których mowa w § 11 ust. 9 niniejszej umowy.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym a także
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takich przypadkach Wykonawcy przysługuje jedynie
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 4 ust.1 bez uzasadnionych przyczyn,
lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego,
b) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy
lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
c) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
d) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
e) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
f) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
brutto,
o której mowa w § 5 ust. 1,
g) w przypadku powtarzających się skarg mieszkańców na nieporządek na terenach zieleni miasta
Zielona Góra będących przedmiotem umowy, rozumianego jako niewykonywanie przez
Wykonawcę prac i czynności, do których jest zobowiązany na podstawie niniejszej umowy i
złożenia do Zamawiającego lub jego jednostki nadrzędnej min. 3 uzasadnionych pisemnych
skarg, zgłoszonych w terminie jednego miesiąca świadczenia przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1 i zapisanych w książce skarg, Zamawiającego lub jego jednostki
nadrzędnej, z zachowaniem prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których
mowa w § 11 ust. 9 niniejszej umowy. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający jest
zobowiązany dokonać sprawdzenia zasadność skargi.
8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednich nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust. 2-9 niniejszej umowy.
10. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Kary umowne
1. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wykonaniu prac będących
przedmiotem umowy, wynikających z harmonogramu prac lub polecenia przedstawiciela
Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust.7-9 w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto odpowiedniej czynności
określonej w ofercie (pozycji w kosztorysie ofertowym) za każdy dzień opóźnienia. Wartość
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opóźnienia liczona będzie od terminu wskazanego w harmonogramie prac lub poleceniu
przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 7-9 do dnia wykonania danej
czynności,
jednak
nie
dłużej
niż
do
końca
okresu
rozliczeniowego.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę prac do końca okresu rozliczeniowego prace te
zostają automatycznie zakwalifikowane jako prace niewykonane, i zostaną naliczane kary umowne
zgodnie z ust. 2.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac będących przedmiotem umowy,
wynikających z harmonogramu prac lub polecenia przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa
w § 1 ust. 7-9 w danym okresie rozliczeniowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wartości brutto odpowiedniej czynności określonej w ofercie (pozycji w
kosztorysie ofertowym).
3. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał zakres prac w części
dotyczącej utrzymania porządku (prac porządkowych grupa A, B, C wynikających z harmonogramu
prac, kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac), Wykonawca
każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 złotych. W przypadku
stwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
że zakres prac w części dotyczącej utrzymania porządku został wykonany ze znaczącym
uchybieniem, o którym mowa w ust. 10 lit. b) umowy, Zamawiający naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane w ust. 2.
4. W przypadku braku natychmiastowego usunięcia odpadów, powstałych w wyniku realizacji prac
będących przedmiotem umowy, o których mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca każdorazowo zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 złotych, chyba że Zamawiający zastrzegł inaczej.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca realizuje prace będące
przedmiotem umowy:
a) przy udziale osób nieposiadających kwalifikacji wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac lub
b) przy udziale osób niewskazanych w ofercie i posiadających kwalifikacje wskazane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
prac, na zamianę, których Wykonawca nie otrzymał zgody Zamawiającego lub
c) za pomocą sprzętu i narzędzi niespełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac lub
d) za pomocą sprzętu i narzędzi niewskazanych w ofercie i spełniających wymagania określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
prac, na zamianę, których Wykonawca nie otrzymał zgody Zamawiającego.
Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 000,00 złotych.
6. W przypadku zniszczenia terenów zieleni, zadrzewień albo drzew i krzewów Zamawiający
dochodził będzie kar wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134 t.j. z późn. zm.).
7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
10. Strony umowy przyjmują, iż:
a) uchybienia o charakterze marginalnym to takie, których zakres występowania nie
przekracza 5% powierzchni zakresu rzeczowego bądź 5% ilości zakresu rzeczowego
lub zadania cząstkowego zdefiniowanego daną pozycją przedmiarową kosztorysu
ofertowego w standardzie opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
prac, w stosunku do wielkości danej pozycji przedmiarowej z kosztorysu ofertowego,
w danym okresie rozliczeniowym, a w przypadku pozycji ryczałtowych określonych w
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, jeżeli w okresie 3 dni lub krótszym,
zakres prac nie spełniał wymagań określonych w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru prac na powierzchni nie większej niż 5%, w stosunku do powierzchni
zakresu rzeczowego, bądź 5% ilości zakresu rzeczowego lub zadania Cząstkowego
zdefiniowanego daną pozycją przedmiarową kosztorysu, w danym okresie
rozliczeniowym. Uchybienia o charakterze marginalnym spowodowane są
nieumyślnymi błędami pojedynczych pracowników Wykonawcy, wystąpiły wskutek
nagłych zjawisk trudnych do przewidzenia, w tym w szczególności pogodowych,
b) uchybienia o charakterze znaczącym, to takie, które obejmują większy zakres
rzeczowy umowy, spowodowane są błędami bądź zaniedbaniami o charakterze
systemowym, w szczególności brakiem właściwego monitoringu lub brakiem nadzoru
ze strony Wykonawcy nad pracą brygad roboczych lub przekraczają 5% powierzchni
zakresu rzeczowego bądź 5% ilości zakresu rzeczowego lub zadania cząstkowego
zdefiniowanego daną pozycją przedmiarową kosztorysu ofertowego w standardzie
opisanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac, w stosunku do
wielkości danej pozycji przedmiarowej z kosztorysu ofertowego, w danym okresie
rozliczeniowym, a w przypadku pozycji ryczałtowych określonych w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru prac, jeżeli w okresie dłuższym niż 3 dni, standard
prac nie spełniał wymagań określonych w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru prac na powierzchni 5% i większej, w stosunku do powierzchni zakresu
rzeczowego, bądź 5% i większej ilości zakresu rzeczowego lub zadania cząstkowego
zdefiniowanego daną pozycją przedmiarową kosztorysu zdefiniowanego, w danym
okresie rozliczeniowym.
11. W przypadku wystąpienia uchybień marginalnych, Zamawiający nie nalicza kar umownych i
wyznacza termin na usunięcie uchybień. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę uchybień w
terminie określonym przez przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 1,
Zamawiający naliczy kary, o których mowa w ust. 2.
12. W przypadku uchybień o charakterze znaczącym, o których mowa w ust. 10 lit. b) Zamawiający
naliczy kary, zgodnie z ust. 2, bez wyznaczania dodatkowo terminu, uznając pracę za niewykonaną
w danym okresie rozliczeniowym.
13. W przypadku nieprawidłowego przycięcia drzew albo krzewów objętych bieżącym utrzymaniem
skutkującego zniszczeniem, zdeformowaniem korony drzewa albo krzewu naliczona zostanie kara
w wysokości 2 000,00 złotych.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
ustalonych kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.
15. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w stosunku do
terminu,
o którym mowa w § 8 ust. 3, ustalonego w umowie o podwykonawstwo, naliczona zostanie kara
umowna w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
16. Za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonych w § 8 ust. 4 terminów przekazania kopii
zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, naliczona zostanie kara umowna w
wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
17. Za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom, o którym mowa w § 8 ust. 2, liczonym od dnia doręczenia
faktury,
o której mowa w § 8 ust. 3 naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,3 % kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
18. Za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego naliczona
zostanie kara umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki
przypadek,
19. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych
Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

49

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.31.3.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający potrąci kary z
przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie kompensaty wzajemnych należności i
zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę faktury za prace będące przedmiotem
umowy za dany okres rozliczeniowy).
20. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych.
21. Kary umowne płatne są w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.
§ 12
Ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za szkody,
które mogą powstać, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na kwotę minimum 100 000,00 zł, w odniesieniu do jednego i wszystkich
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta obowiązywać będzie przez
cały okres trwania niniejszej umowy.
2.
Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłaty odszkodowania
za zobowiązania wobec Zamawiającego i osób trzecich. W tym nie mogą zawierać zapisów
dotyczących franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte
zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą kwot.
3.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w
wyniku realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1.
4.
Wszelkie roszczenia dotyczące szkód powstałych w trakcie realizacji czynności objętych
umową, a niezlikwidowane przez Ubezpieczyciela Wykonawcy, zaspokaja Wykonawca.
1.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1, na kwotę …………….. złotych Wykonawca złoży w formie
……….………..... najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy.
2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz
rękojmi za wady.
3. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70% o równowartości kwoty ……..……… złotych,
jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania
go przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj.
30% o równowartości kwoty …………… złotych, pozostaje na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 6-ścio miesięcznego okresu rękojmi.
§ 14
Zmiana postanowień zawartej umowy
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób
reprezentujących Wykonawcę,
2) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 1 lub wprowadzenia innych
Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 8 dotyczących umowy
o podwykonawstwo,
3) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się wykonawca składający ofertę.
Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
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spełnienie warunków w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co
podmiot wykazany w ofercie,
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Podstawą
wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 15
Postępowanie reklamacyjne
1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w
ciągu 15 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
3. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu.
4. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji
niniejszej umowy.
5. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów lub adresów poczty elektronicznej,
każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem pod
rygorem uznania przekazywania oświadczeń określonych w umowie za skuteczne.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
załącznik nr 1 – przedmiar prac,
załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
załącznik nr 3 – zestawienie działek,
załącznik nr 4 – harmonogram prac,
załącznik nr 5 – specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami,
załącznik nr 6 – oferta Wykonawcy,
załącznik nr 7 – wzór raportu z wykonania przedmiotu umowy,
załącznik nr 8 – kontrolki wykonania prac,
załącznik nr 9 – protokół wykonania prac za okres rozliczeniowy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

załącznik nr 7 do umowy nr ………………..

RAPORT Z WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY NR ……………….. Z DNIA ……
Lp.

Nazwa wykonanej

Ilość

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

Miejsce
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wykonanej
czynności

wykonania
czynności
(obiekt)
PONIEDZIAŁEK

osoby/osób
wykonującej
czynność

(nazwa pliku)

1
2
3
4
WTOREK
1
2
3
4
ŚRODA
1
2
3
4
CZWARTEK
1
2
3
4
PIĄTEK
1
2
3
4
SOBOTA
1
2
3
4
NIEDZIELA
1
2
3
4

Załączniki:
- zdjęcia nr ..
- dokumenty potwierdzające zagospodarowanie zebranych odpadów
Raport Sporządził:

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455
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załącznik nr 8 do umowy nr …………………….
KONTROLKA WYKONANIA PRAC W ZAKRESIE
4) „Utrzymanie zieleni na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra będących
w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra - rejon ……… ”
5) „Utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic miasta Zielona Góra - rejon ………”
6) „Utrzymanie zieleni w śródmieściu (deptak), na terenie miasta Zielona Góra”

1/01/2017

Lp.

Data przeprowadzenia
kontroli utrzymania
czystości

Opis stanu
faktycznego
(prace
wykonane
prawidłowo /
nieprawidłowo)

Zakres i miejsce
kontroli
wykonywanych
prac

Podpis osoby
upoważnionej
przez
Wykonawcę i
Zamawiającego

Uwagi

1.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1. ….............................

1. ….............................

2. …............................

2. ….............................
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załącznik nr 9 do umowy nr …………….

MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC
W ZAKRESIE
7) „Utrzymania zieleni na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Zielona Góra
będących w gospodarowaniu Prezydenta Miasta Zielona Góra - rejon ……… ”*
8) „Utrzymania zieleni w pasach drogowych ulic miasta Zielona Góra - rejon ………”*
9) „Utrzymania zieleni w śródmieściu (deptak), na terenie miasta Zielona Góra”*
z dnia ……………..2017 r.
Zamawiający: Miasto Zielona Góra - Urząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona
Góra
Wykonawca: ………………………………………………………..
Rejon: …………………………………………
Nr umowy: ………………………………………..

I. Skład komisji dokonującej odbioru::
Przedstawiciel Zleceniodawcy:
1. …………………………. – przedstawiciel Biura Kształtowania Zieleni Urzędu Miasta
Zielona Góra
2. …………………………. – przedstawiciel Biura Kształtowania Zieleni Urzędu Miasta
Zielona Góra
Przedstawiciel Wykonawcy:
4. ………………………………………………………………

II. Po zapoznaniu się z dokumentami oraz stanem wykonania prac stwierdza się:

1. Prace w okresie rozliczeniowym zostały/nie zostały* wykonane zgodnie z umową, wpisami do
księgi obmiarów w czasie od ……………...2017 r. do ………………..2017 r.
2. Prace zostały wykonane zgodnie/niezgodnie* z harmonogram prac i zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Następujące prace nie zostały wykonane w terminie wynikającym z harmonogramu prac z
przyczyn leżących/nieleżących* po stronie wykonawcy: …………………………
Ilość dni opóźnienia w wykonaniu czynności: …………………….
Wysokość kar umownych: ……………………………..
3. Rodzaj i ilość wykonanych prac:
Zgodnie z załączoną księgą obmiarów.
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4. Stwierdza się usterki do usunięcia: …...........
5. Termin na usunięcie usterek: ……….
6. Wykonawca zobowiązuje się do ciągłości wykonania prac do końca grudnia 2017 r. zgodnie z
zawartą umową*.
7. Raporty z realizacji umowy
a) Wykonawca przesłał/nie przesłał* w okresie rozliczeniowym raportu z realizacji umowy wraz z
dokumentacją fotograficzną w terminie …………………
b) Raporty stanowią załączniki do protokołu:
c) Ilość nieprzesłanych raportów: …………
8. Monitorowanie sposobu zatrudniania osób
a) Wykonawca przesłał/nie przesłał* raport stanu i sposobu zatrudnienia osób na umowę o pracę
w wymiarze ¾ etatu oraz osoby niepełnoprawnej, oświadczenia zatrudnionych osób o
otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres
realizacji zamówienia
b) Kary umowne za nie przesłanie raportu: ………………….
c) Kary umowne za niezatrudnienie osób: ………………..
9.

Uwagi końcowe ….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

III. Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

Załączniki:
Nr 1 - raporty z wykonania przedmiotu umowy wraz z dokumentacją fotograficzną – szt. ……………..

Protokół podpisali:

1. ……………………………………

2. ……………………………………
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3. ……………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR II.1

O ŚWI ADCZ ENIE
składane na podstawie art. 24 ust. 11
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.31.2017 pn. „Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku.”
ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
25

jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, że :
nie należę/my do grupy kapitałowej

26

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami,
którzy złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe;
14

należę/my do grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy
złożyli w niniejszym postępowaniu oferty lub oferty częściowe. W celu wykazania, że istniejące
między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia przedstawiamy stosowne dokumenty i/lub informacje, stanowiące
załącznik do niniejszego oświadczenia.
Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
dnia ..........................

..............................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

25
26

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się
przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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ZAŁĄCZNIK NR III.1
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.31.2017 pn. „Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku.”
przedstawiam/ my:
WY K AZ WY KO NANY CH USŁ UG ,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i
27
podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane oraz dowody (stanowiące załącznik do
niniejszego wykazu) określających czy te usługi zostały wykonane należycie

Lp.

Dotyczy
28
warunku z pkt :

1

…… SIWZ

2

…… SIWZ

3

…… SIWZ

4

…… SIWZ

Oświadczam,

że

Okres
(data)
wykonania

Zakres (przedmiot)
29
i wartość zamówienia

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

Podmiot, na rzecz
którego wykonano
przedmiot
zamówienia
(odbiorca usługi)

oświadczeniu

są

Uwagi

30

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
........................ dnia ....................
.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
27

Szczegółowe wymagania w zakresie dowodów określa pkt 7.7. SIWZ;
Podać nr pkt SIWZ, na potwierdzenie, którego lub których Wykonawca wykazuje daną usługę
29
Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań, potwierdzający wymagania postawione w pkt 5.1. SIWZ; Należy
wyodrębnić wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykonał je w
ramach innych wielozakresowych zadań;
30
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów należy wpisać „zobowiązanie do współpracy” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie
tego podmiotu lub osoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia, spełniające wymagania pkt 6.3. SIWZ.
28

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

58

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.31.3.2017

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

59

www.zielona-gora.pl
e-mail:zamowienia@um.zielona-gora.pl

DO-ZP.271.31.3.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR III.2
O ŚWI ADCZ ENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 15)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.31.2017 pn. „Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku.”

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
31

nas :
nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo
wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy pzp
przedstawiamy w załączeniu dokumenty potwierdzające dokonanie płatności ww. należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

31

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X
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ZAŁĄCZNIK NR III.3

O ŚWI ADCZ ENIE
składane w związku z art. 24 ust. 1 pkt 22)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa
nr DO-ZP.271.31.2017 pn. „Utrzymanie zieleni: w pasach drogowych, na nieruchomościach
gruntowych, na deptaku.”

ja/my (imię nazwisko) …………………………………………………………………………………….....
...................................................................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy).............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
jako pełnomocny przedstawiciel reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam/ my, iż wobec mnie /
nas nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

Oświadczam,

że

wszystkie

informacje

podane

w

powyższym

oświadczeniu

są

aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ..........................

.................................................................................
Wykonawca lub upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy
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