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§I.
1.
2.
3.
4.
5.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy.
Adres zamawiającego: 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31,
Strona internetowa www.bip.umilawa.pl,
Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl,
Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

§II.
1.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 211. 000 Euro oraz art.
39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej
ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę usług pn. „Wykonanie nasadzeń i
trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak: ZP.271.27.2018.
Podstawa prawna opracowania SIWZ:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) zwana dalej
„ustawą Pzp”
2)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.2016, poz. 1126),

3)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

4)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477),

5)
6)
7)
8)
3.

Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.2018.1025 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2018.798 z późn. zm.)
Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 z późn. zm.).
Ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

§III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych oraz trawników
na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją zgodnie ze wzorami umów – załącznik nr 6a i 6b do SIWZ. Przedmiot
zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „usługą” lub „przedmiotem zamówienia”.

2.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części:
1)

CZĘŚĆ 1 – wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją:
a) ZADANIE 1 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru
umowy dla części 1
b) ZADANIE 2 - pielęgnacja nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części 1

2)

CZĘŚĆ 2 – wykonanie trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją:
a) ZADANIE 1 – wykonanie trawników w pasach drogowych na terenie miasta Iławy zgodnie z załącznikiem nr 1
i 2 do wzoru umowy dla części 2
b) ZADANIE 2 - pielęgnacja trawników zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do wzoru umowy dla części 2

3.

Szczegółowy zakres usługi określają wzory umów wraz załącznikami dla poszczególnych części zamówienia. Wzory
umów stanowią załączniki nr 6a i 6b do SIWZ.

4.

Minimalne parametry jakościowe materiału roślinnego zostały wskazane w §XIV ust. 4 pkt 1) SIWZ.

5.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 77211600-8 - Sadzenie
drzew, 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew, 03452000-3 - Drzewa, 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz
utrzymania terenów zielonych, 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników, 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania
gleby
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6.

Wszystkie pozyskane odpady należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2018.992 z późn. zm).

7.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

8.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz.U.2018.108 t.j.). osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (polegających na
bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac):

9.

1)

Część 1: wyznaczenie miejsc nasadzenia roślin ozdobnych, przygotowanie terenu pod nasadzenia roślin
ozdobnych, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych wraz z zabezpieczeniem drzew palikami, ułożeniem rur
drenarskich i wykonaniem mis, obsypanie mis i rabat korą, pielęgnacja po posadzeniu, pielęgnacja nasadzeń,

2)

Część 2: oznakowanie miejsca prowadzenia prac pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika, usunięcie darni i nadmiaru ziemi wraz z wywozem i utylizacją,
rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z plantowaniem i przygotowaniem pod siew wykonanie trawników
dywanowych siewem, pielęgnacja trawników,

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych
wymagań zostały zawarte w załączniku nr 6a i 6b - wzory umów.

§IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1.
2.

§V.
1.

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:
1) CZĘŚĆ 1:
a) Zadanie 1 – do 30.10.2018r.
b) Zadanie 2 – do 30.05.2020r. Jest to maksymalny termin wykonywania pielęgnacji.
wykonania zadania 2 zostanie określony przez Wykonawcę zgodnie ze złożonym
formularzu ofertowym.
2) CZĘŚĆ 2:
a) Zadanie 1 – do 30.10.2018r.
b) Zadanie 2 – do 31.10.2019r. Jest to maksymalny termin wykonywania pielęgnacji.
wykonania zadania 2 zostanie określony przez Wykonawcę zgodnie ze złożonym
formularzu ofertowym.

Ostateczny termin
oświadczeniem w

Ostateczny termin
oświadczeniem w

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3)
nie podlegają wykluczeniu;
4)
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie.
2.3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2.3.2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
niezbędnych do wykonania zamówienia dla części 1-2 tj.:
a) kierownik prac – osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem
zamówienia. Minimalne wymagania:
- kierownik prac zobowiązany jest być dostępny przez cały czas trwania usługi w miejscu
realizacji zamówienia,
- min. 2 lata doświadczenia w wykonywaniu usług z zakresu zakładania i utrzymania
(pielęgnacji) zieleni,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ, które stanowi wstępne
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2.

potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na
podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. a) SIWZ, złożonego na wezwanie
Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ). Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych
uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich
Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i
biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni
tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają
w/w warunek. Zamawiający informuje, że wymaga aby osoby wskazane w załączniku nr 4 SIWZ
brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia.
2.3.3) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacja dla wykonawców polegających a zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a
ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków działu w postępowaniu:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia,
3) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane
5) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6) Jeżeli zdolności techniczne podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w ust. 2 pkt 1 §VII SIWZ
7) W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach art.22a
ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedstawienia zobowiązania podmiotu trzeciego
(oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
ZP.271.27.2018
Strona 6 z 63

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 7) należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.
§VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawcy:
1) 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.2017.1508 ze zm.) 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.2017.2344 ze zm.).
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 (ustawy Pzp), gdy osoba, o której mowa w
tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c (ustawy Pzp), jeżeli
nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d (ustawy Pzp),
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 (ustawy Pzp),
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w
którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 (ustawy Pzp), jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 (ustawy Pzp),
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jegorzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zapisów zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 (ustawy Pzp), przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający
zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
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9.

Do oferty (załącznik nr 1a i/lub 1b SIWZ) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3
do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2) niniejszego
paragrafu
Zamawiający informuje, że zgodnie z art.24aa ust.1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. Wykonawca który w momencie
składania oferty jest świadomy ze nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć oświadczenie wraz z ofertą. Należy
jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do
grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2. Ustawy Pzp Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na każdym etapie postępowania może skorzystać z
uprawnień przysługujących w art. 26 ust.2f
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:
1) pkt 1 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
2) pkt 2 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego - nie dotyczy
3) pkt 3 ustawy Pzp - potwierdzające spełnianie brak podstaw do wykluczenia:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert)
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa
w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ
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10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
11. 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 w §VII ust. 8 pkt 3) lit.a) 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 przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w §VII ust.10 pkt 1) SIWZ.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9,
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne
14. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego,
może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.
15. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U.2016.1126) oraz w §VII ust.1, 6, 8 SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. oraz w §VII
ust. 8 SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w §VII ust. 15. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
18. W zakresie nie uregulowanym SIWZ do dokumentów i oświadczeń , zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., o którym mowa powyżej.
19. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 6 składne jest przez
każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu.
20. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenie, o którym mowa w §VII ust. 1 i ust.6
składne jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma
przedsiębiorcy”).
21. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 8
SIWZ,
1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ- składa każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;
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2) W przypadku spółki cywilnej, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w §VII ust. 7 SIWZ, każdy ze
wspólników spółki cywilnej składa oddzielnie we własnym imieniu następujące dokumenty i oświadczenia, o
których mowa w §VII ust.8 pkt 3) lit a) SIWZ,
22. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w §VII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZp, lub innych dokumentów (w tym
pełnomocnictw) niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty (w tym
pełnomocnictwa) są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
23. Zamawiający informuje, że nie żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów , o których mowa w §VII ust. 8 pkt
3) lit.a) SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie
jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22a ustawy
Pzp.
§VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Znak Postępowania: ZP.271.27.2018. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się
tym znakiem.
2. W postępowaniu komunikacja (wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje) między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.2017.1481 t.j.) za
pośrednictwem posłańca, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w §VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być
składane na adres: Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, stanowisko ds. zamówień publicznych.
W przypadku przesyłania wiadomości pocztą elektroniczną w temacie wiadomości należ podać nr postępowania i
nazwę.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny
być kierowane na adres: przetargi@umilawa.pl, a faksem na nr 89 649-26-31.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert tj. 19.09.2018r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego
terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień,
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i
równego traktowania wykonawców.
6. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków,
zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).
7. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych
warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego
www.bip.umilawa.pl.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.bip.umilawa.pl.
10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania
ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych
1.
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warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację
na tej stronie.
11. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) Julia Bartkowska – w zakresie przedmiotu zamówienia,
2) Mariusz Korpalski – w zakresie procedury prawa zamówień publicznych, email: przetargi@umilawa.pl
§IX.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
§X.
1.
2.

3.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia
ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§XI.
1.

2.
3.

4.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b do
SIWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do
SIWZ.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ
4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia,
lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie
wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności do podpisania i złożenia oferty.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez
wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie
oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką.
Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na
podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii
potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach
muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z
wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument
taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być
przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a
później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy
zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w
związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z
tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną
dekompletację), oraz zawierała spis treści, przy czym Wykonawca może nie numerować czystych stron.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ
TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ
KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a
złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca
oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w
szczególności warunku o których mowa w ust.11
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności
określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja,
jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca
wartość gospodarczą,
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są
jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą
podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.
Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę na realizację danej części przedmiotu zamówienia, w jednym
egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty na realizację danej części przedmiotu zamówienia spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w danej części.
Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia
oferty.
Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach następujący w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, oznakowanych w sposób
następujący:
1) koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.271.27.2018 pn.
„Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją” - nie otwierać przed terminem
otwarcia ofert tj. 24.09.2018r. godz. 11.00.
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2) koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.
17. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert:
a) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając
zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też
przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew.
dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak § XI ust. 15
pkt 1) i 2) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w
zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 15 pkt 1) SIWZ z dopiskiem „wycofanie”. Koperty
oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
2) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
3) Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie.
18. Oferty wspólne:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się
wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z
podmiotem występującym jako pełnomocnik.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.
3) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z
wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa
pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
b) Wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub
może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem
realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz
czas trwania rękojmi.
19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie
odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w §VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy,
po terminie otwarcia ofert.
§XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju
110 (KANCELARIA) w terminie do dnia 24.09.2018r. do godziny 10.30.
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2.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem,
jakim oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można
składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w §I ust. 5 SIWZ.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).
4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pok.
215 w dniu 24.09.2018r. o godz. 11.00.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
6. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, a
następnie niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
7. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W
przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.
8. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.
9. W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
11. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.
12. Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną
niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w
tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:
a) w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz
liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę
jednostkową,
- jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo
podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,
- jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej
cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;
b) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:
- przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,
- jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
podaną słownie,
- jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne
ceny.
c) Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 12 pkt.2) uwzględnia konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu
do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej
czynności. Przez inną omyłkę należy rozumieć w szczególności omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich
poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności.
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
4) Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa
w ust. 12 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa
oferty zostanie uznana za skuteczną.
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§XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do zrealizowania zamówienia
wyszczególnione w tabeli formularza ofertowego - załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ.
Cena oferty sporządzona na podstawie tabeli musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia,
wynikające wprost z SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia we wzorach umów, jak również w wymienionych
dokumentach nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty, które musi
zawierać cena oferty:
1) robót przygotowawczych,
2) koszty ubezpieczenia OC
3) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,
4) koszty składowania i utylizacji odpadów i śmieci,
5) zakup potrzebnych do realizacji zadania materiałów,
6) koszty zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób wykonujących czynności w czasie realizacji zamówienia
W cenie oferty należy przewidzieć zmianę wynagrodzenia w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2018 r. Powyższe oznacza, iż Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty
planowany wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w
2019r
Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym (załącznik nr 1a i/lub 1b do SIWZ) wyliczona
na podstawie tabeli rozliczeniowych.
Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
Jednostkowe ceny zawarte w tabelach elementów rozliczeniowych pozostają niezmienne do końca realizacji usługi i
nie podlegają waloryzacji, z wyjątkiem zmiany stawki VAT.
Cenę oferty (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz.U.2017.1221 z późn. zm.).
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają
obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.
Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca
tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych
elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.
Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu cenowym.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może
zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy
kompletnego kosztorysu ofertowego od Wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę.
Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być
doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę
stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku
akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty (art. 89 ust.1 pkt.6)
ustawy Pzp).
Należy przewidzieć cały przebieg realizacji usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji
Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, 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
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
/ usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

§XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę.
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2.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
następujących kryteriów (dla części 1):
l.p.
Opis kryteriów oceny
1 Cena (C)
2 Parametry jakościowe materiału szkółkarskiego (Ms)
3 Okres pielęgnacji (Op)
1)

2)

Waga
60 %
20 %
20%

Punkty za kryterium „Cena” (waga 60%) (C) - zostaną obliczone wg następującego wzoru:
a) C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1a do SIWZ) pkt 1. Określona
w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
Punkty za kryterium „Parametry jakościowe materiału szkółkarskiego” (waga 20%) - (Ms) - zostaną przyznane
zgodnie z poniższym opisem:
a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do wybranej jakości parametrów oferowanych drzew
do posadzenia zastrzegając, iż minimalne parametry jakościowe materiału szkółkarskiego zostały określone
w kolumnie JAKOŚĆ I, zgodnie z poniższą tabelą:
PARAMETRY JAKOŚCIOWE MATERIAŁU SZKÓŁKARSKIEGO

l.p.

1

gatunek - nazwa
łacińska

2

gatunek - nazwa polska

odmiana

3

4

1
2
3
4

Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

klon pospolity
klon pospolity
klon pospolity
klon pospolity

5

Acer rubrum

klon czerwony

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Alnus glutinosa
Betula pendula
Fagus sylvatica
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Pyrus calleryana
Quercus robur
Quercus rubra
Sorbus intermedia
Sorbus
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia cordata
Tilia tomentosa
Cornus alba

olsza czarna
brzoza brodawkowata
buk zwyczajny
wiśnia piłkowana
wiśnia piłkowana
wiśnia piłkowana
grusza drobnoowocowa
dąb szypułkowy
dąb czerwony
jarząb szwedzki
jarząb
lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
lipa srebrzysta
dereń biały

22 Hydrangea paniculata

hortensja bukietowa

Crimson Sentry
Drummondii
Royal Red
Franksred RED
SUNSET

Amanogawa
Kanzan
Royal Burgundy
Chanticleer
Fastigiata

Joseph Rock
Greenspire
Rancho
Brabant
Elegantissima
PINKY WINKY
`DVPPinky` PBR

forma /
pojemnik

JAKOŚĆ I
JAKOŚĆ II
min.
min. obwód
obwód pnia
pnia na
na wys. 100
wys. 100
cm dla l.p.
cm dla l.p.
1-20 / min. 1-20 / min.
wys. dla l.p. wys. dla l.p.
21-36
21-36

5

6

7

Pa min. 200
Pa 200
Pa min. 200
Pa 200

10-12
10-12
12-14
10-12

12-14
12-14
14-16
12-14

Pa min. 150

10-12

12-14

N
N
N
Pa min. 120
Pa min. 200
Pa min. 200
Pa min. 200
Pa min. 160
Pa min. 180
Pa min. 150
Pa min. 180
N
Pa min. 180
Pa min. 180
Pa min. 180
min. C3

12-14
12-14
10-12
6-8
8-10
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
10-12
12-14
12-14
10-12
10-12
40-60

14-16
14-16
12-14
8-10
10-12
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
14-16
14-16
12-14
12-14
60-80

min. C3

30-40

40-60
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Juniperus horizontalis
jałowiec płożący
Golden Carpet
min. C3
Juniperus horizontalis
jałowiec płożący
Prince of Wales
min. C3
Lavandula angustifolia
lawenda wąskolistna
min. P11
Spiraea betulifolia
tawuła brzozolistna
Tor
min. C2
Spiraea densiflora
tawuła gęstokwiatowa
min. C1,5
Spiraea japonica
tawuła japońska
Golden Princess
min. C1,5
Symphiricarpos
śnieguliczka Chenaulta Hancock
min. C1,5
xchenaultii
Taxus baccata
cis pospolity
Repandens
min. C2
Weigela
krzewuszka
Nana Variegata
min. C2
Weigela
krzewuszka
Bristol Ruby
min. C3
Weigela florida
krzewuszka cudowna
Follis Purpureis
min. C2
Weigela florida
krzewuszka cudowna
Nana Purpurea
min. C2
Calamagrostis acutiflora trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster
min. C1,5
Pachysandra terminalis runianka japońska
min. P9
b) Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższego wzoru:

20-30
20-30
15-20
20-30
20-40
20-40

30-40
20-30
20-30
30-40
40-60
20-60

20-40

20-40

20-40
20-40
40-60
20-40
20-40
30-40
10-15

20-40
30-40
60-80
20-40
20-40
40-60
15-20

- JAKOŚĆ I - 0 punktów,
- JAKOŚĆ II - 20 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1 Formularza Ofertowego (Załącznik
nr 1a do SIWZ - TABELA 1 - ZADANIE 1 ). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza
Ofertowego (Załącznik nr 1a do SIWZ - TABELA 1 - ZADANIE 1) wybranego parametru jakościowego
materiału szkółkarskiego (JAKOŚĆ I lub JAKOŚĆ II), zamawiający do oceny oferty przyjmie parametr JAKOŚĆ
I.
d) Oferta z parametrem JAKOŚĆ II - otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20,00.
c)

3)

Punkty za kryterium "Okres pielęgnacji (waga 20%) - (Op) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
a) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do wybranego wariantu Okresu pielęgnacji
zastrzegając, iż minimalny okres pielęgnacji wynosi 12 miesięcy (OKRES I), zgodnie z poniższą tabelą:
PIELĘGNACJA NASADZEŃ
OKRES I

OKRES II

12 miesięcy

19 miesięcy

b) Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższego wzoru:
- OKRES I - 0 punktów,
- OKRES II - 20 punktów,
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1 Formularza Ofertowego (Załącznik
nr 1a do SIWZ - TABELA 2 - ZADANIE 2). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Załącznik nr 1a do SIWZ - TABELA 2 - ZADANIE 2) wybranego okresu pielęgnacji (OKRES I lub
OKRES II) , zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres pielęgnacji tj. 12 miesięcy (OKRES I).
d) Oferta z parametrem OKRES II - otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 20,00.
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C+Ms+Op, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Ms - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Parametry jakościowe materiału szkółkarskiego”
Op - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres pielęgnacji”
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam
bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest
poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr
setny zaokrągla się w górę
c)

4)

5)
6)

ZP.271.27.2018
Strona 17 z 63

3.

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie
następujących kryteriów (dla części 2):
l.p.
1 Cena (C)
2 Okres pielęgnacji (Op)
1)

2)

Opis kryteriów oceny

Waga
60 %
40%

Punkty za kryterium „Cena” (waga 60%) (C) - zostaną obliczone wg następującego wzoru:
a) C = (Co: Cb) x 60 pkt, gdzie:
C- ilość punktów badanej ceny oferty
Co - cena oferty najniższej spośród zaproponowanych w ofertach
Cb - cena oferty badanej
b) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę
zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (Załącznik nr 1b do SIWZ) pkt 1. Określona
w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty
Punkty za kryterium "Okres pielęgnacji (waga 40%) - (Op) - zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
a)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do wybranego wariantu Okresu pielęgnacji
zastrzegając, iż minimalny okres pielęgnacji wynosi 7 miesięcy (OKRES I), zgodnie z poniższą tabelą:
PIELĘGNACJA NASADZEŃ
OKRES I

OKRES II

7 miesięcy

12 miesięcy

b) Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższego wzoru:
- OKRES I - 0 punktów,
- OKRES II - 40 punktów,
c)

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 1 Formularza Ofertowego (Załącznik
nr 1b do SIWZ - TABELA 2 - ZADANIE 2). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza
Ofertowego (Załącznik nr 1b do SIWZ - TABELA 2 - ZADANIE 2) wybranego okresu pielęgnacji (OKRES I lub
OKRES II) , zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalny okres pielęgnacji tj. 7 miesięcy (OKRES I).

3)

4)
5)

d) Oferta z parametrem OKRES II - otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40,00.
Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
Po = C+Op, gdzie:
Po - suma punktów uzyskana przez ofertę
C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”
Op - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Okres pielęgnacji”
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam
bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest
poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr
setny zaokrągla się w górę.

§XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.

2.

3.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.
O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający
zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli
oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-7) oraz 1a ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone
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4.

5.

w art. 92 ust.1 pkt 1), 5)-7) ustawy (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej
www.bip.umilawa.pl
Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed
upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w §VIII ust. 1 – 4 SIWZ
w lub 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum)).

§XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1.

Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM
UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ.
§XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie na czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru oferty najkorzystniejszej,
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego
środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Na czynności, o których mowa w pkt 8), nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.
10. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w pkt. 7) o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP, albo w terminie 10
dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 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.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się
nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia lub 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku
lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć
do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do
których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 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 kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym
Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii
odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego
kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do
czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie
ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3
PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej
wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3
PZP.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować
z nowymi żądaniami.
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27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
§XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE
1.
2.
3.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część wówczas wypełnia formularze ofertowe na części, na które
składa ofertę.

§XX. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTÓRZONYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp.
§XXII. OPIS I WARUNKI OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.
§XXIII. POCZTA ELEKTRONICZNA I STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.
3.

Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.bip.umilawa.pl.
Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:
przetargi@umilawa.pl.
Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

§XXIV. ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ORAZ INFORMACJA O ZALICZKACH
1.
2.
3.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.
Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§XXV.AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.
§XXVI. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z
zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.
§XXVII. WYMAGANIA Z ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby
wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.
§XXVIII. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH
CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp,
§XXIX. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A
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Standardy jakościowe materiału szkółkarskiego zostały wskazane w §XIV SIWZ.
§XXX. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB
DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 10A
UST. 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
§XXXI. LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB
MAKSYMALNA LICZNA CZĘŚCI, NA KTÓRE ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU
SAMEMU WYKONAWCY ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO
USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W
PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI
1.
2.

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę - 2 części.
Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy - 2 części.

§XXXII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
1.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminę Miejską Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława,
telefon /89/649-01-01, faks /89/ 649-26-31, adres e-mail: um@umilawa.pl,,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, jest Pan
Maciej Żołnowski, tel: 825611302, e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie
miasta Iławy wraz z pielęgnacją". Postępowanie znak ZP.271.27.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
2
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników
2
prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
1
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 1
FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):
1.
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . K R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną
z przedmiotowym postępowaniem:
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta
Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak: ZP.271.27.2018, składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w
SIWZ za cenę brutto (SUMA wartości TABELA 1 + TABELA 2):...................................... (słownie
brutto:…………………………………………………………………………………) zgodnie z poniższymi tabelami:
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TABELA 1 - ZADANIE 1
ZADANIE 1 - NASADZENIE ROŚLIN NA TERENIE MIASTA IŁAWY
UWAGA - pozycje w kolumnie 8i 9 należy
wypełnić w przypadku zaoferowania
parametru JAKOŚĆ I
l.p.

gatunek - nazwa
łacińska

gatunek - nazwa
polska

1
2
DRZEWA LIŚCIASTE OZDOBNE

odmiana

3

4

1

Acer platanoides

klon pospolity

2

Acer platanoides

klon pospolity

Crimson Sentry

3

Acer platanoides

klon pospolity

Drummondii

4

Acer platanoides

klon pospolity

5

Acer rubrum

klon czerwony

Royal Red
Franksred RED
SUNSET

6

Alnus glutinosa

7

Betula pendula

8

Fagus sylvatica

olsza czarna
brzoza
brodawkowata
buk zwyczajny

9

Prunus serrulata

wiśnia piłkowana

Amanogawa

10 Prunus serrulata

wiśnia piłkowana

Kanzan

11 Prunus serrulata

wiśnia piłkowana

Royal Burgundy

12 Pyrus calleryana
13 Quercus robur

grusza
drobnoowocowa
dąb szypułkowy

Chanticleer
Fastigiata

UWAGA - pozycje w kolumnie 11 i 12 należy
wypełnić w przypadku zaoferowania
parametru JAKOŚĆ II

JAKOŚĆ I
JAKOŚĆ I
JAKOŚĆ II
JAKOŚĆ I
wartość
forma / ilość min. obwód
min. obwód
pnia na
cena jedn.
zakupu wraz
pojemnik sztuk
pnia na wys.
wys. 100
zakupu wraz z dostawą i
100 cm dla
cm dla l.p.
z dostawą i posadzeniem
l.p. 1-20 /
1-20 / min. posadzeniem
brutto
min. wys. dla
wys. dla l.p.
brutto
l.p. 21-36
21-36
9
5
6
7
8
10
Pa min.
200
Pa 200
Pa min.
200
Pa 200
Pa min.
150
N

9

10-12

12-14

5

10-12

12-14

7

12-14

14-16

4

10-12

12-14

7

10-12

12-14

5

12-14

14-16

N

20

12-14

14-16

N
Pa min.
120
Pa min.
200
Pa min.
200
Pa min.
200
Pa min.

10

10-12

12-14

18

6-8

8-10

5

8-10

10-12

3

10-12

12-14

3

10-12

12-14

13

10-12

12-14

JAKOŚĆ II
JAKOŚĆ II
cena jedn.
wartość
zakupu wraz zakupu wraz
z dostawą i
z dostawą i
posadzeniem posadzeniem
brutto
brutto
11

12
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14 Quercus rubra
15

Sorbus
intermedia

dąb czerwony
jarząb szwedzki

16 Sorbus

jarząb

17 Tilia cordata

lipa drobnolistna

18 Tilia cordata

lipa drobnolistna

Greenspire

19 Tilia cordata

lipa drobnolistna

Rancho

20 Tilia tomentosa

lipa srebrzysta

Brabant

KRZEWY OZDOBNE LIŚCIASTE I IGLASTE
21 Cornus alba
dereń biały
Hydrangea
hortensja
22
paniculata
bukietowa
Juniperus
23
jałowiec płożący
horizontalis
Juniperus
24
jałowiec płożący
horizontalis
Lavandula
lawenda
25
angustifolia
wąskolistna
Spiraea
tawuła
26
betulifolia
brzozolistna
tawuła
27 Spiraea densiflora
gęstokwiatowa
28 Spiraea japonica tawuła japońska
Symphiricarpos
śnieguliczka
29
xchenaultii
Chenaulta
30 Taxus baccata
cis pospolity
31 Weigela
krzewuszka
32 Weigela
krzewuszka
krzewuszka
33 Weigela florida
cudowna
krzewuszka
34 Weigela florida
cudowna

Joseph Rock

160
Pa min.
180
Pa min.
150
Pa min.
180
N
Pa min.
180
Pa min.
180
Pa min.
180

11

10-12

12-14

11

10-12

12-14

5

10-12

12-14

6

12-14

14-16

47

12-14

14-16

7

10-12

12-14

39

10-12

12-14

Elegantissima
PINKY WINKY
`DVPPinky` PBR

min. C3

10

40-60

60-80

min. C3

5

30-40

40-60

Golden Carpet

min. C3

17

20-30

30-40

Prince of Wales

min. C3

10

20-30

20-30

min. P11

60

15-20

20-30

min. C2

117

20-30

30-40

min. C1,5

124

20-40

40-60

Golden Princess

min. C1,5

23

20-40

20-60

Hancock

min. C1,5

14

20-40

20-40

Repandens
Nana Variegata
Bristol Ruby

min. C2
min. C2
min. C3

16
3
10

20-40
20-40
40-60

20-40
30-40
60-80

Follis Purpureis

min. C2

13

20-40

20-40

Nana Purpurea

min. C2

8

20-40

20-40

Tor
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BYLINY I TRAWY OZDOBNE
Calamagrostis
trzcinnik
35
acutiflora
ostrokwiatowy
Pachysandra
36
runianka japońska
terminalis

Karl Foerster

min. C1,5

14

30-40

40-60

min. P9

100

10-15

15-20
RAZEM
BRUTTO POZ.
1-36 KOL. 9

RAZEM
BRUTTO POZ.
1-36 KOL. 9
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TABELA 2 - ZADANIE 2
ZADANIE 2 - PIELĘGNACJA NASADZEŃ
UWAGA - wypełnić w przypadku
zaoferowania parametru OKRES I

UWAGA - wypełnić w przypadku
zaoferowania parametru OKRES II

OKRES I

OKRES II

Miesiące

Miesiące

2
listopad 2018

2

grudzień 2018

grudzień 2018

3

styczeń 2019

styczeń 2019

4

luty 2019

luty 2019

5

marzec 2019

marzec 2019

6

kwiecień 2019

kwiecień 2019

7

maj 2019

maj 2019

8

czerwiec 2019

czerwiec 2019

9

lipiec 2019

lipiec 2019

10

sierpień 2019

sierpień 2019

11

wrzesień 2019

wrzesień 2019

12

październik 2019

październik 2019

4
listopad 2018

13

listopad 2019

14

grudzień 2019

15

styczeń 2020

16

luty 2020

17

marzec 2020

18

kwiecień 2020

19

maj 2020
RAZEM OKRES I
(suma kol. 3 poz.
1-12)

2.

Cena za
pielęgnację brutto
3

l.p.
1
1

Cena za
pielęgnację brutto
5

RAZEM OKRES II
(suma kol. 5 poz. 119)

Oświadczamy, że:
1)

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia, oraz akceptujemy wszystkie warunki i postanowienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

2)

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3)

zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4)

nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w
dokonaniu tych czynności,

5)

uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną
część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

3.

Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy
..........................................................................................................................................

4.

Oświadczamy, że złożona oferta:
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nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)
Lp.

5.

Wartość bez kwoty podatku

Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.

6.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nazwa i adres
podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

Część zamówienia, której
wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

% wartość
części zamówienia, której wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom
(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie
musi jej wypełniać)

Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:
mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR)
średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
dużym przedsiębiorstwem

7.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach:.................................................................................

8.

Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie
2
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9.

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego
dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający
może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i
bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców
mających siedzibę w Polsce:

1

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
https://prod.ceidg.gov.pl
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

2

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)
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ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ 2
FORMULARZ OFERTOWY
DANE WYKONAWCY
(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):
1.
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . K R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy:
ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną
z przedmiotowym postępowaniem:
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.

Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta
Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak: ZP.271.27.2018, składam(y) niniejszą ofertę:
1.

Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w
SIWZ za cenę brutto (SUMA wartości TABELA 1 + TABELA 2): ...................................... (słownie
brutto:…………………………………………………………………………………) zgodnie z poniższymi tabelami:
TABELA 1 – ZADANIE 1
ZADANIE 1 - WYKONANIE TRAWNIKÓW

l.p.
1
1

rodzaj i zakres prac
2
Wykonanie trawników siewem wraz z uprzednim
przygotowaniem gruntu zgodnie z załącznikiem nr 1 do
wzoru umowy

j.m.

Ilość

3

4

m2

2 262,64

cena jedn.
brutto
5

wartość
brutto
6

RAZEM brutto (kol. 6):
TABELA 2 - ZADANIE 2
ZADANIE 2 - PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW
UWAGA - wypełnić w przypadku
zaoferowania parametru OKRES I

UWAGA - wypełnić w przypadku
zaoferowania parametru OKRES II

OKRES I

OKRES II

Miesiące

Cena za
pielęgnację brutto
3

Miesiące

l.p.
1
1

2
listopad 2018

2

grudzień 2018

grudzień 2018

3

styczeń 2019

styczeń 2019

4

luty 2019

luty 2019

5

marzec 2019

marzec 2019

6

kwiecień 2019

kwiecień 2019

4
listopad 2018

Cena za
pielęgnację brutto
5
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7

maj 2019

maj 2019

8

czerwiec 2019

9

lipiec 2019

10

sierpień 2019

11

wrzesień 2019

12

październik 2019
RAZEM OKRES I
(suma kol. 3 poz.
1-7)

2.

RAZEM OKRES II
(suma kol. 5 poz. 112)

Oświadczamy, że:
1)

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne
do właściwego wykonania zamówienia, oraz akceptujemy wszystkie warunki i postanowienia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,

2)

jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3)

zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez
zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach
określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

4)

nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w
dokonaniu tych czynności,

5)

uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną
część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

3.

Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy
..........................................................................................................................................

4.

Oświadczamy, że złożona oferta:
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług;
prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)
Lp.

5.

Wartość bez kwoty podatku

Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Lp.

6.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Nazwa i adres
podwykonawcy
(o ile jest to wiadome)

Część zamówienia, której
wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom

% wartość
części zamówienia, której wykonanie
zostanie powierzone podwykonawcom
(kolumna fakultatywna - Wykonawca nie
musi jej wypełniać)

Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:
mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)
małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50
pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionów EUR)
średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż
250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)
dużym przedsiębiorstwem
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7.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w
następujących dokumentach:.................................................................................

8.

Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie
6
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9.

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego
dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający
może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i
bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... w przypadku Wykonawców
mających siedzibę w Polsce:

5

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,
https://prod.ceidg.gov.pl
Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.
......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

5

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

6

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego pn: „Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak:
ZP.271.27.2018
działając w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)2.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONACÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE:
Oświadczam że reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunki
udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
- wykonawca ........................................................- warunek określony w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2) lit.a SIWZ
3. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w §V
ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów: …………………………………............................................................................................……………………………………..
(podać pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: ………...................................................………………........................................................…………………
(określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) SIWZ).
......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

........................................
(data)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego pn: „Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak:
ZP.271.27.2018

działając w imieniu Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

1.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

........................................
(data)

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

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

........................................
(data)

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika
3.

........................................
(data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
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Oświadczam,
że
następujący/e
podmiot/y,
będący/e
podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL,
KRS/CEiDG),
nie
podlega/ą
wykluczeniu
z
postępowania
o udzielenie zamówienia.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

........................................
(data)

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

......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

.......................................
(data)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - WYKAZ OSÓB
POTENCJAŁ KADROWY

7

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego pn: „Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak:
ZP.271.27.2018
działając w imieniu Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………................................................…….............................………
………………………………………………………………………………………………………………………......................................................………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:
L.p.

Imię i
Nazwisko

Zakres rzeczowy wykonywanych czynności

1

2

3

Doświadczenie
Wymagane/posi
adane
4

kierownik prac – osoba odpowiedzialna za realizację
usługi będącej przedmiotem zamówienia. Minimalne
wymagania:

1

-

kierownik prac zobowiązany jest być dostępny
przez cały czas trwania usługi w miejscu realizacji
zamówienia,
min. 2 lata doświadczenia w wykonywaniu usług z
zakresu zakładania i utrzymania (pielęgnacji) zieleni

2/...........

Informacja o
podstawie
dysponowania
osobami
5
Osoba będąca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

Osoba będąca w
dyspozycji wykonawcy /
oddana do dyspozycji
przez inny podmiot ***

2

Uwagi:
*wykonawca nie załącza żadnych dokumentów na potwierdzenie posiadania doświadczenia, składa tylko niniejsze
oświadczenie
2. *** niewłaściwe skreślić
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk
oraz 305 kk.
1.

......................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

UWAGA !!! Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 4 - składa się na wezwanie
Zamawiającego.

7

Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a) SIWZ
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego pn: „Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją”. Postępowanie znak:
ZP.271.27.2018
działając w imieniu Wykonawcy*:
………………………………………………………………………………………………………….............................………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)
Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……….........……** na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
Informuję(my), że z poniższymi wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu**, należymy do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w
skład której wchodzą następujące podmioty:
Lp.
Nazwa podmiotu
Adres podmiotu
1.
…..

1.

......................................................................................
........................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)
**
wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawimy dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :
a) ..............................
b) ...............................
......................................................................................
........................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)
2.

informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, / że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*** o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23) ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

........................................
(data)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

** - datę wstawić w przypadku składania niniejszego oświadczenia po otwarciu ofert.
*** - niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk
oraz 305 kk.
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UWAGA !!!
Załącznik nr 5 - Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp
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ZAŁĄCZNIK NR 6A DO SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY – CZĘŚĆ 1
Umowa nr..................................
Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława, z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (NIP 744166-00-83) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Iławy – ........................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy – .....................................
a ....................................................................................................................................
.............................................................. nr KRS ......................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
zwanymi dalej „Stronami”.

1.

2.

3.

1.
2.

1.

§ 1.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia.......................postępowanie znak: ZP.271.27.2018 Zamawiający
zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z
pielęgnacją – część 1 zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „usługą”.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie nasadzeń na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją zgodnie z poniższym
podziałem na zadania:
1) ZADANIE 1 - nasadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej
umowy
2) ZADANIE 2 - pielęgnacja nasadzeń zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy
Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem prac, uwzględniając także koszty wszystkich
materiałów, załadunek, wywóz masy organicznej, utylizację.
§ 2.
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia realizacji– od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia realizacji usługi:
1) Zadanie 1 - do 30.10.2018 r.
2) Zadanie 2 - do ……………………(zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym)
§ 3.
Obowiązki wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i poziomem wiedzy, zgodnie ze
sztuka ogrodową oraz obowiązującymi przepisami prawa, na terenach objętych zamówieniem, oraz warunkami
zawartymi w niniejszej umowie;
2) Usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, bądź z jego winy oraz
zobowiązany jest przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia do utrzymania porządku na terenach zieleni, a
także na terenach z nimi sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac (chodniki,
jezdnie);
3) Przygotowania na swój koszt niezbędnych składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników;
4) Pokrywania wszelkich kosztów i wydatków związanych z przedmiotem niniejszej umowy ze środków otrzymywanych
od Zamawiającego w wysokości określonej przez Wykonawcę w przetargu;
5) Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o miejscu i terminie wykonania poszczególnych nasadzeń
najpóźniej na jeden dzień przed planowanym rozpoczęciem prac drogą elektroniczną, pisemną lub telefoniczną;
6) W przypadkach, gdy Wykonawca będzie planował i realizował prace z dużą rozbieżnością od potrzeb
Zamawiającego, Zamawiający będzie określał szczegółowy harmonogram wykonywania prac przez Wykonawcę;
7) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na żądanie Zamawiającego środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej
dwoma miejscami do siedzenia, dla przedstawicieli Zamawiającego w celu kontroli jakości wykonywanego
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2.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

przedmiotu zamówienia, odbioru zleconych na dany dzień prac. Koszty transportu obciążają Wykonawcę. Nie
zapewnienie przez Wykonawcę środka transportu wraz z kierowcą w celu przeprowadzenia odbioru prac skutkuje
uznaniem przez Zamawiającego, że określony rodzaj prac w danym dniu został niewykonany, co jest równoznaczne z
tym, że Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za te prace,
8) Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz umożliwiającego wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy,
9) Wykonawca w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zapewni sprzęt zastępczy na własny koszt i własnym staraniem,
Zapewnienia kadry i nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

§ 4.
Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w czasie wykonywania czynności objętych umową przez
osoby podległe Wykonawcy, do pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami oraz z
powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest także za szkody, które powstały w trakcie trwania tej umowy, lecz ujawniły się po jej
zakończeniu.
§ 5.
Wynagrodzenie
Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, że łączne wynagrodzenie umowne w okresie
obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty w wysokości:
cena
brutto
...............................
w
tym
należny
podatek
VAT
słownie:
........................................................................................., netto..............................................
zgodnie z poniższymi tabelami (TABELE 1, 2 zostaną wstawione po wyborze oferty zgodnie z treścią złożonej oferty)
TABELA 1 - ZADANIE 2 (zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ)
TABELA 2 - ZADANIE 2 (zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ)
Cena za 1 sztukę posadzenia rośliny obejmuje:
1) Koszt zakupu i dostawy materiału roślinnego,
2) Koszt robót przygotowawczych: oczyszczenie terenu (m.in. zerwanie darni), wywóz zanieczyszczeń, dowóz ziemi
urodzajnej, wyznaczenie miejsc sadzenia,
3) Koszt posadzenia materiału roślinnego wraz z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną,
4) Koszt nawozów mineralnych,
5) Koszt montażu rury drenarskiej max śr. 8 cm przy drzewach,
6) Koszt zabezpieczenia drzew palikami drewnianymi,
7) Koszt wykonana misek przy drzewach,
8) Koszt pielęgnacji bezpośrednio po nasadzeniu (podlewanie)
Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonana zostanie w sposób następujący:
1) po zrealizowaniu ZADANIA 1 w wysokości ..........................
2) za pielęgnację posadzonego materiału w ramach ZADANIA 2 co miesiąc w wysokości określonej w tabeli 2 w §5 ust.
1.
Płatność za wykonane prace będące przedmiotem umowy, zostanie dokonana w terminie 30 dni licząc od dnia
przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej protokolarnym uznaniem należytego
wykonania usługi (odbiorem) na konto: …………………............................................
Podstawą do wystawienia faktur za wykonany przedmiot umowy są podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcę protokoły odbioru prac. Przedmiotowe protokoły należy sporządzić po wykonaniu Zadania 1 i co miesiąc dla
Zadania 2.
Odbiór prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszeniu wykonania prac przez
Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie. Protokolarnego odbioru wykonanych prac dokona przedstawiciel
Zamawiającego, o którym mowa w §8 ust. 9 niniejszej umowy.
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Protokoły odbioru o których mowa w ust. 7 będą zawierały wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w toku
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia lub zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie
Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia (max. do 5 dni). W razie ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie
Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć zaistniałe wady, wówczas Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonany przedmiot umowy, po potrąceniu kary umownej
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego
kwotą wynagrodzenia.
§ 6.
Podwykonawcy
Wykonawca
wykona
osobiście
następujące
części
zamówienia
.......................................................................................................
Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy:
…………………….
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usługi wykonanych przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją projektu tej
umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez Podwykonawcę musi być poprzedzone
akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu
na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z
oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na
7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w
Umowie o podwykonawstwo
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14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o
Podwykonawstwo
16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia
Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których
termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci
w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
18. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania
Podwykonawcy.
19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18, podważających zasadność bezpośredniej
zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy.
20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje
jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie
określonym w ust.18 i 19 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy.
21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy
23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy usług.
24. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców
25. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi
materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu
gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych
zobowiązań
26. Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
27. Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

1.

§ 7.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
1) za niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy (zgodnie § 2 ust. 2 umowy), za każdy dzień zwłoki
w wysokości równej 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) ryczałtową karę umowną w wysokości 500,00 zł w przypadku nie usunięcia wad, o których mowa § 5 ust. 8 niniejszej
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, za każdy stwierdzony przypadek,
3) ryczałtową karę umowną w wysokości 500,00 zł w przypadku dostarczenia materiału szkółkarskiego o gorszych
parametrach jakościowych niż wskazanych w ofercie, za każdy stwierdzony przypadek,
4) w przypadku odstąpienia od umowy przez stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada druga strona,
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy
odstąpienia przez Zamawiającego w oparciu o art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy
lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej
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zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 500,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy
lub jego zmianę,
6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokości 150,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki,
7) w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 4%
wynagrodzenia brutto przysługującego za dany miesiąc.
8) Pod pojęciem nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy należy rozumieć w
szczególności:
a) przemieszczanie zanieczyszczeń na inne przyległe tereny,
b) składowanie zebranych zanieczyszczeń w miejscach do tego nie wyznaczonych,
c) inne nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy związanych z właściwością czynności objętych niniejszą
umową
Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §11 ust. 1 Umowy,
zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego:
1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §11
ust.1 Umowy w wysokości 350,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym
świadczeniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §11 ust. 1.
2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §11 Umowy, w wysokości 150,00 złotych brutto - za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto
określonemu w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum
należnych Wykonawcy
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.

§ 8.
Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami oraz zapoznał się z terenem,
na którym ma realizować przedmiot zamówienia i ma świadomość jej wykonania.
3. Zamawiający sprawować będzie bieżącą kontrolę nad wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swego przedstawiciela do
udziału w kontroli. Nie stawienie się Wykonawcy do udziału w czynnościach kontrolnych nie stanowi przeszkody do
przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, a ustalenia dokonane podczas kontroli będą wówczas wiążące dla
Wykonawcy.
5. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone ich niewykonanie lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiający odmówi
odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
6. W razie odmowy odbioru prac przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 6 prace uważa się za prawidłowo
wykonane w terminie, w którym nastąpiło zgłoszenie ich wykonania, po którym bezpośrednio nastąpi ich odbiór przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
7. Do wykonania prac uprzednio nie odebranych ze względu na wadliwość Zamawiający zobowiązany jest przystąpić
niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia o usunięciu wad przez Wykonawcę.
8. Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.
9. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest Julia Bartkowska tel. 89 649
01 58, 666 873 656 fax 89 649 26 31, e-mail: jbartkowska@umilawa.pl,
10. Osobą
odpowiedzialną
za
realizację
zamówienia
ze
strony
Wykonawcy
jest
.............................................................................. tel...........................fax………………e-mail………………………….
11. Kierownik prac: ………………………………………… tel ………………………………e-mail………………………….
1.
2.
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§ 9.
Zmiana umowy
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności
zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji
przedmiotu umowy
2) Wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
6) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
7) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia,
8) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
3) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień
składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez
zamawiającego.
6) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
7) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach i w
następujący sposób:
a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy
pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
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minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;
c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 7) następować będzie na wniosek Wykonawcy.
Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-c) Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia
oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
e) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne.
f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust.3
pkt 7) będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.
g) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę
podpisania aneksu
8) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy
9) W przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.
10) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może:
a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
d) zrezygnować z Podwykonawstwa
11) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wówczas
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia , który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne
do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę
spełniającego warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych
oświadczeń i dokumentów określonych §VI i VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1)-8) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Niezależnie od powyższych zmian określonych w §9 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze
dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości
wynagrodzenia określonego w §5 ust.1.
§ 10.
Odstąpienie od umowy
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 15 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania,
3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie terminu zakończenia realizacji
usługi,
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dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego,
jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny ofertowej brutto, o której
mowa w §5 ust.1 umowy;
6) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent,
gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i niezgodnego z
prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z
prawem lub Umową,
b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje
(bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.
7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
9) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
10) w razie konieczności:
a) wielokrotnego ( co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o
Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed
odstąpieniem od Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości
wykonanych usług w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w
szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych
2) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu usług trwa
dłużej niż 60 dni
3) Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia
oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia
zobowiązania.
Odstąpienie Wykonawcy od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w
siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o odstąpieniu przez Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe
1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół usług w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy
nastąpiło odstąpienie od umowy.
3) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z miejsca wykonywania usługi wyposażenie i
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione
Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany
jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zobowiązany jest
do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, po zapłaceniu przez Wykonawcę kary
umownej, o której mowa w § 7 ust.1 pkt.3) niniejszej umowy.

§ 11.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
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Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w §1
niniejszej umowy), polegające na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby
wykonujące następujące prace: wyznaczenie miejsc nasadzenia roślin ozdobnych, przygotowanie terenu pod nasadzenia
roślin ozdobnych, wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych wraz z zabezpieczeniem drzew palikami, ułożeniem rur
drenarskich i wykonaniem mis, obsypanie mis i rabat korą, pielęgnacja po posadzeniu, pielęgnacja nasadzeń będą
zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach
państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca, najpóźniej w ciągu 5 dni od podpisania umowy, składa wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przez
Wykonawcę / podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności
przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności o których mowa w §1
niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w §1 niniejszej umowy), polegających na
bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §7 ust. 2 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy
z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3, lub dowodów poświadczających
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami
wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez
Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy.
Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujące
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czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały pracę
na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
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§ 12.
Postanowienia końcowe
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze
wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca będąc osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyska i przekaże
Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników wykonujących
zamówienia, obejmujące:
1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer dokumentu tożsamości,
c) numer dyplomów,
d) adres zamieszkania,
2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się
wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy.
3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych.
4) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu sprzętu i
oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego lub w formie papierowej,
5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w §5 ust. 1 Umowy ,
wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającym mu
prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje
wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało
wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, kodeks
cywilny oraz inne akty wykonawcze wydane na podstawie nn. przepisów.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla
wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 – wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy
Załącznik nr 2 – lokalizacja nasadzeń
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY NR ……………………. Z DNIA……………
Wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy
ZADANIE 1
Posadzenie 235 szt. drzew ozdobnych, 430 szt. krzewów ozdobnych i 114 bylin i traw ozdobnych na terenie miasta Iławy
zgodnie z poniższą tabelą:
JAKOŚĆ I
JAKOŚĆ II
min.
min. obwód
obwód pnia
pnia na
ilość
na wys. 100
wys. 100
gatunek - nazwa
gatunek - nazwa
forma /
l.p.
odmiana
cm dla l.p.
cm dla l.p. sztuk
łacińska
polska
pojemnik
1-20 / min. 1-20 / min.
wys. dla l.p. wys. dla l.p.
21-36
21-36
1
2
3
4
5
6
7

1.

DRZEWA LIŚCIASTE OZDOBNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer rubrum
Alnus glutinosa
Betula pendula
Fagus sylvatica
Prunus serrulata
Prunus serrulata
Prunus serrulata

klon pospolity
klon pospolity
klon pospolity
klon pospolity
klon czerwony
olsza czarna
brzoza brodawkowata
buk zwyczajny
wiśnia piłkowana
wiśnia piłkowana
wiśnia piłkowana
grusza
12 Pyrus calleryana
drobnoowocowa
13 Quercus robur
dąb szypułkowy
14 Quercus rubra
dąb czerwony
15 Sorbus intermedia
jarząb szwedzki
16 Sorbus
jarząb
17 Tilia cordata
lipa drobnolistna
18 Tilia cordata
lipa drobnolistna
19 Tilia cordata
lipa drobnolistna
20 Tilia tomentosa
lipa srebrzysta
KRZEWY OZDOBNE LIŚCIASTE I IGLASTE
21 Cornus alba
dereń biały
Hydrangea
22
hortensja bukietowa
paniculata
Juniperus
23
jałowiec płożący
horizontalis
Juniperus
24
jałowiec płożący
horizontalis
Lavandula
25
lawenda wąskolistna
angustifolia
26 Spiraea betulifolia
tawuła brzozolistna
27 Spiraea densiflora
tawuła gęstokwiatowa
28 Spiraea japonica
tawuła japońska
Symphiricarpos
29
śnieguliczka Chenaulta
xchenaultii

Amanogawa
Kanzan
Royal Burgundy

Pa min. 200
Pa 200
Pa min. 200
Pa 200
Pa min. 150
N
N
N
Pa min. 120
Pa min. 200
Pa min. 200

10-12
10-12
12-14
10-12
10-12
12-14
12-14
10-12
6-8
8-10
10-12

12-14
12-14
14-16
12-14
12-14
14-16
14-16
12-14
8-10
10-12
12-14

9
5
7
4
7
5
20
10
18
5
3

Chanticleer

Pa min. 200

10-12

12-14

3

Fastigiata

Pa min. 160
Pa min. 180
Pa min. 150
Pa min. 180
N
Pa min. 180
Pa min. 180
Pa min. 180

10-12
10-12
10-12
10-12
12-14
12-14
10-12
10-12

12-14
12-14
12-14
12-14
14-16
14-16
12-14
12-14

13
11
11
5
6
47
7
39

Elegantissima
PINKY WINKY
`DVPPinky` PBR

min. C3

40-60

60-80

10

min. C3

30-40

40-60

5

Golden Carpet

min. C3

20-30

30-40

17

Prince of Wales

min. C3

20-30

20-30

10

min. P11

15-20

20-30

60

Golden Princess

min. C2
min. C1,5
min. C1,5

20-30
20-40
20-40

30-40
40-60
20-60

117
124
23

Hancock

min. C1,5

20-40

20-40

14

Crimson Sentry
Drummondii
Royal Red
Franksred RED SUNSET

Joseph Rock
Greenspire
Rancho
Brabant

Tor
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30 Taxus baccata
cis pospolity
Repandens
min. C2
31 Weigela
krzewuszka
Nana Variegata
min. C2
32 Weigela
krzewuszka
Bristol Ruby
min. C3
33 Weigela florida
krzewuszka cudowna Follis Purpureis
min. C2
34 Weigela florida
krzewuszka cudowna Nana Purpurea
min. C2
BYLINY I TRAWY OZDOBNE
Calamagrostis
trzcinnik
35
Karl Foerster
min. C1,5
acutiflora
ostrokwiatowy
Pachysandra
36
runianka japońska
min. P9
terminalis
* parametr JAKOŚĆ zostanie określony zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym

20-40
20-40
40-60
20-40
20-40

20-40
30-40
60-80
20-40
20-40

16
3
10
13
8

30-40

40-60

14

10-15

15-20

100

2.

Dowóz materiału roślinnego ze szkółki:
a) Szczególną uwagę należy zwrócić już w szkółce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i
pędów przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i złamania powinny być oczyszczone, a rany zabezpieczone
odpowiednim środkiem.
b) System korzeniowy należy przenosić z substratem, w którym rosła roślina i starannie opakować odpowiednim
materiałem. Bryła korzeniowa powinna być nienaruszona, wolna od chwastów i starannie zabezpieczona do
momentu zakończenia sadzenia. Przed posadzeniem roślin korzenie należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i
przemrożeniem poprzez zadołowanie, okrycie słomą lub innym odpowiednim materiałem.
c) Rośliny z uprawy kontenerowej - rośliny powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon wegetacyjny w
kontenerach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nie przerośnięty system korzeniowy i
prawidłowo rozwiniętą część nadziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed
posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w kontenerach należy dobrze nawodnić.
d) Materiał roślinny musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej.
e) Drzewa muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i
rozgałęzienia. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, korona i bryłą korzeniową.
f) Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego, a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy
dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesechł podczas transportu oraz składowania na placu
budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i
przechowywany w miejscu zacienionym z możliwością podlewania.
3. Przygotowanie terenów wskazanych w załącznikach pod nasadzenia roślin ozdobnych, czyli zdjęcie darni z wierzchnią
warstwą gruntu rodzimego gr. 10 cm wraz z wywozem, przekazaniem jako odpady ulegające biodegradacji, oczyszczanie
terenu z ewentualnych resztek pobudowlanych, gruzu, śmieci wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń, dowóz ziemi
urodzajnej i wykopanie dołów pod nasadzenia.
4. Ziemia rodzima zdjęta przed rozpoczęciem robót oraz ziemia urodzajna dostarczona na teren realizacji niniejszej umowy
powinny być zmagazynowane w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Dodatkowo należy zabezpieczyć ziemię w
pryzmach tak, aby nie była wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
5. Ziemia urodzajna powinna zawierać nie więcej niż 7%, lecz nie mniej niż 2 % części organicznych. Ziemia urodzajna
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych niż 4 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych (korzenie, śmieci,
zasolenia itp.)
6. Posadzenie roślin ozdobnych na terenie miasta Iławy wraz z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną. Po dostawie,
przed posadzeniem, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego w celu obioru
materiału roślinnego potwierdzającego wymagane gatunki, odmiany, ilości, parametry gabarytowe i jakościowych.
7. Rośliny należy sadzić w miejscach wskazanych w załączniku nr 2. Dostarczone rośliny powinny być odpowiednio
oznaczone, tj. posiadać etykietę z nazwą łacińską, formę, wysokość pnia lub rośliny, numer normy i nazwę producenta.
8. Pod drzewa należy ułożyć rury drenarskie o śr. max 8 cm służące do podlewania drzew. Rury muszą mieć taką długość,
aby jeden z końców wystawał ponad grunt, a reszta ułożona była dookoła bryły korzeniowej.
9. Wokół drzew należy wykonać misy.
10. Po dokonaniu nasadzeń drzewa należy zabezpieczyć palikami w ilości 3 szt. na każde drzewo. Paliki muszą mieć średnicę
co najmniej 4 cm, muszą one być trwale połączone ze sobą w dolnej i górnej części, w sposób zapewniający stabilność
konstrukcji. Taśma do mocowania drzew szer. 3-5 cm w kolorze szarym lub czarnym.
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11. Po posadzeniu rośliny należy obficie podlać, a misy i rabaty z krzewami i bylinami obsypać korą – warstwa gr. 5 cm. Do
wykończenia powierzchni należy użyć kory rozdrobnionej. Kora powinna być sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów
i zarodników grzybów), pozbawiona zanieczyszczeń chemicznych i odpadów. Odczyn stosowanej kory powinien być
obojętny.

1.

ZADANIE 2
Pielęgnacja roślin po posadzeniu ma polegać w szczególności na:
a) Podlewaniu co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku długotrwałej suszy dwa razy w tygodniu, posadzonych roślin.
O zamiarze przystąpienia do czynności Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej w
dniu rozpoczęcia prac telefonicznie lub za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
b) Nawożeniu - zalecane nawożenie 1 x wiosną nawozem o spowolnionym działaniu - np. Osmocote. O zamiarze
przystąpienia do czynności Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego najpóźniej w dniu
rozpoczęcia prac telefonicznie lub za pomocą faxu lub poczty elektronicznej,
c) Kontrolowaniu chorób i szkodników oraz po ewentualnym pojawieniu się stosowaniu odpowiednich środków
ochrony roślin,
d) Systematycznym odchwaszczaniu mis wokół drzew i rabat z krzewami i bylinami,
e) Uzupełnianiu ubytków kory,
f) Usuwaniu odrostów korzeniowych i tzw. „dzikich” pędów,
g) Wymianie uschniętych i uszkodzonych roślin,
h) Wymianie zniszczonych (połamanych, ukradzionych) palików i wiązań,
i) Cięciach formujących i pielęgnacyjnych nasadzonych roślin.
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ZAŁĄCZNIK NR 6B DO SIWZ WZÓR/PROJEKT UMOWY – CZĘŚĆ 2
Umowa nr..................................
Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława, z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (NIP 744166-00-83) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Iławy – ........................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy – .....................................
a ....................................................................................................................................
.............................................................. nr KRS ......................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ............................................................................
2. ............................................................................
zwanymi dalej „Stronami”.

1.

2.

§ 1.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia.......................postępowanie znak: ZP.271.27.2018 Zamawiający
zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z
pielęgnacją – część 2 zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „usługą”.
Przedmiot umowy obejmuje wykonanie trawników na terenie miasta Iławy wraz z pielęgnacją zgodnie z poniższym
podziałem na zadania::
a) ZADANIE 1 – wykonanie trawników w pasach drogowych na terenie miasta Iławy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do
niniejszej umowy
b) ZADANIE 2 - pielęgnacja trawników zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej umowy

3.

3.
4.

Ceny jednostkowe muszą zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem prac, uwzględniając także koszty wszystkich
materiałów, załadunek, wywóz masy organicznej, utylizację.
§ 2.
Termin realizacji
Termin rozpoczęcia realizacji– od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia realizacji usługi:
1) Zadanie 1 - do 30.10.2018 r.
2) Zadanie 2 - do ……………………(zgodnie z oświadczeniem w formularzu ofertowym)
§ 3.

1.

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością i poziomem wiedzy, zgodnie ze
sztuka ogrodową oraz obowiązującymi przepisami prawa, na terenach objętych zamówieniem, oraz warunkami
zawartymi w niniejszej umowie;
2) Usunięcia na swój koszt wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac, bądź z jego winy oraz
zobowiązany jest przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia do utrzymania porządku na terenach zieleni, a
także na terenach z nimi sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac (chodniki,
jezdnie);
3) Przygotowania na swój koszt niezbędnych składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników;
4) Pokrywania wszelkich kosztów i wydatków związanych z przedmiotem niniejszej umowy ze środków otrzymywanych
od Zamawiającego w wysokości określonej przez Wykonawcę w przetargu;
5) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na żądanie Zamawiającego środek transportu wraz z kierowcą, z co najmniej
dwoma miejscami do siedzenia, dla przedstawicieli Zamawiającego w celu kontroli jakości wykonywanego
przedmiotu zamówienia, odbioru zleconych na dany dzień prac. Koszty transportu obciążają Wykonawcę. Nie
zapewnienie przez Wykonawcę środka transportu wraz z kierowcą w celu przeprowadzenia odbioru prac skutkuje
uznaniem przez Zamawiającego, że określony rodzaj prac w danym dniu został niewykonany, co jest równoznaczne z
tym, że Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za te prace,
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6)

2.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz umożliwiającego wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy,
7) Wykonawca w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
zapewni sprzęt zastępczy na własny koszt i własnym staraniem,
Zapewnienia kadry i nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

§ 4.
Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie prac objętych umową
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca odpowiada materialnie za szkody wyrządzone w czasie wykonywania czynności objętych umową przez
osoby podległe Wykonawcy, do pełnej wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami oraz z
powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest także za szkody, które powstały w trakcie trwania tej umowy, lecz ujawniły się po jej
zakończeniu.
§ 5.
Wynagrodzenie
Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają, że łączne wynagrodzenie umowne w okresie
obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty w wysokości:
cena
brutto
...............................
w
tym
należny
podatek
VAT
słownie:
........................................................................................., netto..............................................
zgodnie z poniższymi tabelami: (TABELA 2 zostaną wstawione po wyborze oferty zgodnie z treścią złożonej oferty)
TABELA 1 – ZADANIE 1
ZADANIE 1 - WYKONANIE TRAWNIKÓW
cena jedn.
wartość
l.p.
rodzaj i zakres prac
j.m.
ilość
brutto
brutto
1
2
3
4
5
6
Wykonanie trawników siewem wraz z uprzednim
1 przygotowaniem gruntu zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
m2
2 262,64
do wzoru umowy
RAZEM brutto (kol. 6):
TABELA 2 - ZADANIE 2 (zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ)
Cena za 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:
1) Koszt zakupu i dostawy materiałów (ziemi i nasion traw),
2) Koszt robót przygotowawczych: usunięcie darni i nadmiaru ziemi wraz z wywozem i utylizacją, rozłożenie warstwy
ziemi urodzajnej wraz z plantowaniem i przygotowaniem pod siew,
3) Koszt wykonania trawników siewem,
4) Koszt pielęgnacji bezpośrednio po wysiewie (podlewanie).
Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.
Płatność za realizację przedmiotu zamówienia dokonana zostanie w sposób następujący:
1) po zrealizowaniu ZADANIA 1 w wysokości ..........................
2) za pielęgnację posadzonego materiału w ramach ZADANIA 2 co miesiąc w wysokości określonej w tabeli 2 w §5 ust.
1.
Płatność za wykonane prace będące przedmiotem umowy, zostanie dokonana w terminie 30 dni licząc od dnia
przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej protokolarnym uznaniem należytego
wykonania usługi (odbiorem) na konto: …………………............................................
Podstawą do wystawienia faktur za wykonany przedmiot umowy są podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego i
Wykonawcę protokoły odbioru prac. Przedmiotowe protokoły należy sporządzić po wykonaniu Zadania 1 i co miesiąc dla
Zadania 2.
Odbiór prac stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie 3 dni od dnia zgłoszeniu wykonania prac przez
Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie. Protokolarnego odbioru wykonanych prac dokona przedstawiciel
Zamawiającego, o którym mowa w §8 ust. 9 niniejszej umowy.
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9.

1.
2.
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7.
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9.
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12.
13.

Protokoły odbioru o których mowa w ust. 7 będą zawierały wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w toku
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia lub zostanie stwierdzone nienależyte wykonanie
Zamawiający może wyznaczyć termin ich usunięcia (max. do 5 dni). W razie ich nie usunięcia w wyznaczonym terminie
Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć zaistniałe wady, wówczas Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za faktycznie wykonany przedmiot umowy, po potrąceniu kary umownej
Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego
kwotą wynagrodzenia.
§ 6.
Podwykonawcy
Wykonawca
wykona
osobiście
następujące
części
zamówienia
.......................................................................................................
Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy:
…………………….
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;
4) zrezygnować z Podwykonawstwa
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni,
2) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli:
a) zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usługi wykonanych przez Podwykonawcę;
2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone akceptacją projektu tej
umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usługi przez Podwykonawcę musi być poprzedzone
akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu
na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z
oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na
7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usługi przez Podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, nie
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych w
Umowie o podwykonawstwo
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

1.

Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o
Podwykonawstwo
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia
Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których
termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do
reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.
Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci
w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z
żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania
Podwykonawcy.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 18, podważających zasadność bezpośredniej
zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli Podwykonawca udokumentuje
jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie
określonym w ust.18 i 19 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy.
Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).
Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i
kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy usług.
Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców
Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi
materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu
gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych
zobowiązań
Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

§ 7.
Kary umowne
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
1) za niedotrzymanie terminów wykonania przedmiotu umowy (zgodnie § 2 ust. 2 umowy), za każdy dzień zwłoki
w wysokości równej 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) ryczałtową karę umowną w wysokości 500,00 zł w przypadku nie usunięcia wad, o których mowa § 5 ust. 8 niniejszej
umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, za każdy stwierdzony przypadek,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez stronę wskutek okoliczności, za które odpowiada druga strona,
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy. Powyższe nie dotyczy
odstąpienia przez Zamawiającego w oparciu o art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) za nie przedłożenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy
lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
w wysokości 500,00 złotych za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmianę, odpis Umowy
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lub jego zmianę,
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokości 150,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki,
6) w przypadku nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w wysokości 4%
wynagrodzenia brutto przysługującego za dany miesiąc.
7) Pod pojęciem nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy należy rozumieć w
szczególności:
a) przemieszczanie zanieczyszczeń na inne przyległe tereny,
b) składowanie zebranych zanieczyszczeń w miejscach do tego nie wyznaczonych,
c) inne nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy związanych z właściwością czynności objętych niniejszą umową
Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania zawartego w postanowieniu §11 ust. 1 Umowy,
zobowiązuje się zapłacić karę umowną, na rzecz Zamawiającego:
1) z tytułu niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z §11
ust.1 Umowy w wysokości 350,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym
świadczeniu usług, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z §11 ust. 1.
2) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §11 Umowy, w wysokości 150,00 złotych brutto - za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto
określonemu w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.
Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli
poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum
należnych Wykonawcy
Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy.
5)

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 8.
Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami oraz zapoznał się z terenem,
na którym ma realizować przedmiot zamówienia i ma świadomość jej wykonania.
3. Zamawiający sprawować będzie bieżącą kontrolę nad wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego skierowania swego przedstawiciela do
udziału w kontroli. Nie stawienie się Wykonawcy do udziału w czynnościach kontrolnych nie stanowi przeszkody do
przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego, a ustalenia dokonane podczas kontroli będą wówczas wiążące dla
Wykonawcy.
5. Jeżeli podczas odbioru prac zostanie stwierdzone ich niewykonanie lub ich wadliwe wykonanie, to Zamawiający odmówi
odbioru prac do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
6. W razie odmowy odbioru prac przez Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 6 prace uważa się za prawidłowo
wykonane w terminie, w którym nastąpiło zgłoszenie ich wykonania, po którym bezpośrednio nastąpi ich odbiór przez
Zamawiającego bez zastrzeżeń.
7. Do wykonania prac uprzednio nie odebranych ze względu na wadliwość Zamawiający zobowiązany jest przystąpić
niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia o usunięciu wad przez Wykonawcę.
8. Z czynności odbioru prac wadliwych strony umowy sporządzają każdorazowo protokół.
9. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest Julia Bartkowska tel. 89 649
01 58, 666 873 656 fax 89 649 26 31, e-mail: jbartkowska@umilawa.pl,
10. Osobą
odpowiedzialną
za
realizację
zamówienia
ze
strony
Wykonawcy
jest
.............................................................................. tel...........................fax………………e-mail………………………….
11. Kierownik prac: ………………………………………… tel ………………………………e-mail………………………….
1.
2.

§ 9.

Zmiana umowy
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Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności
zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji
przedmiotu umowy
2) Wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień
z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
4) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
6) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
7) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia,
8) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
3) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od
kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują
należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień
składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez
zamawiającego.
6) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony.
7) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, wysokości
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w następujących przypadkach i w
następujący sposób:
a) W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy
pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia wykonania zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającego ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;
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w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w
celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
d) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 7) następować będzie na wniosek Wykonawcy.
Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7 lit. a)-c) Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania zamówienia
oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z dokładnym wyliczeniem
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
e) Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne.
f) Zmiana wynagrodzenia wykonawcy może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w ust.3
pkt 7) będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę.
g) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 7) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę
podpisania aneksu
8) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy
9) W przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 3) - 6) ustawy Pzp.
10) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia na roboty budowlane w SIWZ, Wykonawca może:
e) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do
powierzenia podwykonawcom;
f) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
g) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
h) zrezygnować z Podwykonawstwa
11) Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,
na zasadach określonych w art.22a ust.1 , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wówczas
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowanych inny Podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia , który będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne
do realizacji zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę
spełniającego warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji wraz z załączeniem wszystkich wymaganych
oświadczeń i dokumentów określonych §VI i VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1)-8) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
Niezależnie od powyższych zmian określonych w §9 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze
dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości
wynagrodzenia określonego w §5 ust.1.
§ 10. Odstąpienie od umowy
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:
1) wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego
powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia;
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 15 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni od dodatkowego wezwania,
3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dochowanie terminu zakończenia realizacji
usługi,
4) dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego,
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jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny ofertowej brutto, o której
mowa w §5 ust.1 umowy;
6) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową, prezent,
gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę lub nagrodę:
a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i niezgodnego z
prawem albo Umową lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z Umową i zgodnego z
prawem lub Umową,
b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje
(bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę lub nagrodę.
7) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
8) Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
9) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
10) w razie konieczności:
a) wielokrotnego ( co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o
Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed
odstąpieniem od Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia wartości
wykonanych usług w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w
szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych
2) na skutek polecenia Zamawiającego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu usług trwa
dłużej niż 60 dni
3) Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia
oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia
zobowiązania.
Odstąpienie Wykonawcy od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w
siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o odstąpieniu przez Zamawiającego.
W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe
1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół usług w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy wykonanie zastępcze w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy
nastąpiło odstąpienie od umowy.
3) Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni usunie z miejsca wykonywania usługi wyposażenie i
urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione
Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany
jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność zobowiązany jest
do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, po zapłaceniu przez Wykonawcę kary
umownej, o której mowa w § 7 ust.1 pkt.3) niniejszej umowy.
§ 11. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w §1
niniejszej umowy), polegające na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby
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wykonujące następujące prace: oznakowanie miejsca prowadzenia prac pod względem bezpieczeństwa ruchu
drogowego, przygotowanie terenu pod wykonanie trawnika, usunięcie darni i nadmiaru ziemi wraz z wywozem i
utylizacją, rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z plantowaniem i przygotowaniem pod siew wykonanie trawników
dywanowych siewem, pielęgnacja trawników będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j.) lub
odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Wykonawca, najpóźniej w ciągu 5 dni od podpisania umowy, składa wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przez
Wykonawcę / podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż są zatrudnione na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności
przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności o których mowa w §1
niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w §1 niniejszej umowy), polegających na
bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §7 ust. 2 Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewywiązania się Wykonawcy
z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3, lub dowodów poświadczających
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami
wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,
polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez
Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 2) niniejszej umowy.
Niezależnie od powyższego Zamawiający poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały pracę
na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.
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§ 12. Postanowienia końcowe
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze
wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca będąc osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uzyska i przekaże
Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych swoich pracowników i współpracowników wykonujących
zamówienia, obejmujące:
1) przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) numer dokumentu tożsamości,
c) numer dyplomów,
d) adres zamieszkania,
2) cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się
wyłącznie do zadań i czynności wynikających z Umowy.
3) przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych osobowych.
4) przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w formie elektronicznej przy wykorzystaniu sprzętu i
oprogramowania udostępnionego przez Zamawiającego lub w formie papierowej,
5) przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Umowy jest zaspokojone w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w §5 ust. 1 Umowy ,
sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych, kodeks cywilny
oraz inne akty wykonawcze wydane na podstawie nn. przepisów.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla
wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 – wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy
Załącznik nr 2 – lokalizacja trawników
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WZORU UMOWY NR ……………………. Z DNIA……………
Wykaz obowiązków ciążących na Wykonawcy
ZADANIE 1
1. Wykonanie trawników na terenie miasta Iławy w ilości 2.261,64 m2 zgodnie załącznikiem nr 2 oraz z poniższym:
1) Oznakowanie terenu prowadzonych prac pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) Zdjęcie darni i nadmiaru ziemi do wysokości 15cm poniżej poziomu krawężników lub obrzeży wraz z wywozem i
utylizacją,
3) Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej gr. 12cm wraz z wyrównaniem i splantowaniem do wys. 3 cm poniżej poziomu
krawężników lub obrzeży,
4) Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi,
5) Przed siewem tereny pod trawniki należy wałować wałem gładkim, następnie wałem – kolczatką lub zagrabić,
6) Siewu dokonać w dni bezwietrzne. Ilość nasion: 3-4 kg/100m2
7) Po wysiewie nasiona należy przykryć przez przemieszanie z ziemią za pomocą grabi lub wałem – kolczatką lub
obsypanie cienką warstwy ziemi
8) po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia
dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już
nie stosować wału gładkiego
9) Po wysiewie powierzchnie należy podlać.
2. Mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg poniższego składu:
- Kostrzewa czerwona: 15%
- Kostrzewa trzcinowa: 15%
- Życica trwała: 55%
- Życica wielokwiatowa westerwoldzka: 15%
3. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została
wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

1.

ZADANIE 2
Pielęgnacja trawników:
1) pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10cm,
2) następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
3) ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z jednomiesięcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozów,
4) koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy
czym częstość koszenia i wysokość cięcia należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,
5) chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.
6) Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku.
7) Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach
roku:
a) wiosna- trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
b) od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
c) ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
8) Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym (zawartość azotu
(N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawartość składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw
wysypywaniu się i zbrylaniu.
9) O zamiarze przystąpienia do czynności związanych z nawożeniem Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego najpóźniej dzień przed planowanym rozpoczęciem prac telefonicznie lub za pomocą faxu lub poczty
elektronicznej w celu zaakceptowanie zasady stosowania i składu mieszanki nawozowej.
10) Dosiewanie płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy
11) Podlewanie w okresach suszy
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ - WZÓR OŚWIADCZENIA - OSOBY ZATRUDNIONE NA UMOWĘ O PRACĘ
(wykaz składany w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy, a następnie na wezwanie zamawiającego)

WYKAZ OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ
(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)
DANE WYKONAWCY
Osoba do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pełna nazwa:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kod . . . . . . . . . . . miejscowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
numer NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . K R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotyczy postępowania znak ZP.271.27.2018 pielęgnacją”
1.

Lp.

„Wykonanie nasadzeń i trawników na terenie miasta Iławy wraz z

Zgodnie z §11 ust.3 umowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac określonych w §1 umowy
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy

Imię i Nazwisko

Wymiar etatu (np.
1 etat, ½, ¼ itp)

Zakres wykonywanych czynności
w odniesieniu do zapisu §11
ust.1 umowy

Rodzaj umowy (umowa
na czas nieokreślony, na
czas określony)
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