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Ogłoszenie nr 514171-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Gmina Miejska Iława: „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej na obszarze miasta
Iławy – sektory I, II, III, IV”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława, krajowy numer identyfikacyjny 52437000000000, ul.
ul. Niepodległości 13 , 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089)
6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks (089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.umilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.umilawa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
www.bip.umilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie zgodnie z wymaganiami SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 120 (KANCELARIA)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni
miejskiej na obszarze miasta Iławy – sektory I, II, III, IV”
Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania i konserwacji terenów zieleni
miejskiej na obszarze miasta Iławy zgodnie ze wzorami umów - załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje cztery części : 1) Część 1 – sektor I – Centrum obejmuje bieżące
utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie: a) koszenia terenów zieleni oraz grabienia liści,
b) odchwaszczania trawników, c) pielęgnacji krzewów i żywopłotów, d) usuwania odrostów
korzeniowych z drzew, e) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych, f) bieżącej pielęgnacji bylin,
różanek, pnączy, g) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych, h) oczyszczania terenów zieleni z
zanieczyszczeń, i) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki, j) utrzymania porządku na placach zabaw,
k) wymiany piasku w piaskownicach, l) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów
i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem, m) utrzymania elementów
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małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice, fontanny, pergole, trejaże), n) oczyszczania z
zanieczyszczeń brzegów jeziora Mały Jeziorak, o) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera
załączniki nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 1 - sektor I - Centrum p) obszar objęty
zamówieniem przedstawiono w załączniku nr 2 do wzoru/projektu dla części 1 - sektor I – Centrum 2)
Część 2 – sektor II – Północ obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie: a)
koszenia terenów zieleni oraz grabienia liści, b) pielęgnacji krzewów i żywopłotów, c) usuwania
odrostów korzeniowych z drzew, d) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych, e) bieżącej
pielęgnacji bylin, różanek, f) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych, g) oczyszczania terenów
zieleni z zanieczyszczeń, h) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki, i) utrzymania porządku na
placach zabaw, j) wymiany piasku w piaskownicach, k) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych,
chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem, l)
oczyszczenia z zanieczyszczeń brzegów oczka wodnego przy ul. Ostródzkiej m) oczyszczanie tzw.
„Młynówki”, n) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy
dla części 2 - sektor II – Północ, o) obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni
przedstawiono w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 3 do wzoru/projektu umowy dla części 2 - sektor II –
Północ, p) wykaz terenów zieleni do utrzymania zawiera załącznik nr 3 do wzoru/projektu umowy dla
części 2 – sektor II – Północ. q) wykaz ciągów do utrzymania zawiera załącznik nr 4 do
wzoru/projektu umowy dla części 2 – sektor II – Północ. 3) Część 3 – sektor III – Południe obejmuje
bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie: a) koszenia terenów zieleni oraz
grabienia liści, b) pielęgnacji krzewów i żywopłotów, c) usuwania odrostów korzeniowych z drzew, d)
nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych, e) bieżącej pielęgnacji bylin, różanek, f) bieżącej
pielęgnacji kwietników sezonowych, g) oczyszczania terenów zieleni z zanieczyszczeń, h)
opróżnianiu koszy miejskich na odpadki, i) utrzymania porządku na placach zabaw, j) wymiany piasku
w piaskownicach, k) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i innych
powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem, l) oczyszczenia z zanieczyszczeń
brzegów oczka wodnego przy ul. Gdańskiej, m) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik
nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe, n) obszar objęty zamówieniem i
lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załącznikach nr 2a, 2b i 3 do wzoru/projektu umowy dla
części 3 - sektor III – Południe, o) wykaz terenów zieleni do utrzymania zawiera załącznik nr 3 do
wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe p) wykaz ciągów do utrzymania zawiera
załącznik nr 4 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe 4) Część 4 - sektor IV –
Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego obejmuje: a) Pielęgnację grobów (ze szczególnym
uwzględnieniem grobów wojennych z I i II wojny światowej), b) Utrzymanie i konserwację zieleni:
pielęgnację krzewów i żywopłotów,

pielęgnację trawników

usuwanie chwastów

grabienie liści
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nasadzenia i pielęgnację roślin sezonowych c) utrzymanie w stałej czystości i porządku terenu
cmentarza oraz chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości w sposób określony przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z
późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z późn. zm.) d) Nasadzenia
i pielęgnację roślin jednorocznych, e) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1 do
wzoru/projektu umowy dla części 4 – sektor IV - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego, f)
obszar objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załączniku nr 2 do
wzoru/projektu umowy dla części 4 - sektor IV - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego 3.
Szczegółowy zakres usługi określają wzory umów wraz załącznikami dla poszczególnych części
zamówienia. Wzory umów stanowią załączniki nr 7a, 7b, 7c i 7d do SIWZ. 4. Zamawiający nie
udostępnia ujęcia wody do podlewania. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wodę we własnym
zakresie. 5. Wszystkie pozyskane odpady należy zagospodarować zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z t.j. – nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na
zbieranie odpadów z terenu miasta Iławy. 6. Nazwy kodów dotyczące przedmiotu zamówienia
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz
utrzymania terenów zielonych, 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników, 77340000-5 - Usługi
okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów, 77300000-3 - Usługi ogrodnicze, 77313000-7Usługi utrzymania parków, 77342000-9 - Przycinanie żywopłotów, 90511300-5 - Usuwanie i obróbka
odpadów, 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów. 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, osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim
fizycznym wykonywaniu prac koszenie terenów zieleni, cięcie i ściółkowanie krzewów i żywopłotów,
pielenie krzewów i rabat, nasadzenia roślin jednorocznych i ich pielęgnację, utrzymanie czystości
terenów zieleni i ciągów komunikacyjnych, opróżnianie pojemników na śmieci, kierowcy oraz innych
czynności wymienionych we wzorach umów wraz z załącznikami na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.). 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 7a, 7b, 7c i 7d - wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 77310000-6
Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV
77314100-5
77340000-5
77300000-3
77331300-7
77342000-9
90511300-5
90511000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia realizacji usługi dla wszystkich części - od dnia
podpisania umowy. 2. Termin zakończenia realizacji usługi dla wszystkich części - do 31.12.2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1) doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie. 2.3.2) kadra techniczna: dla uznania, że Wykonawca
spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by
Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej a) część 1-4: - Kierownik prac - osoba
odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia i kontrolę jakości.
Minimalne wymagania: kwalifikacje w zakresie zakładania, utrzymania, pielęgnacji i konserwacji
terenów zieleni. W przypadku składania oferty przez wykonawcę na więcej niż jedną część
zamawiający informuje, że potencjałem kadrowym należy wykazać się tylko raz tj. wykonawca
składa jeden wykaz osób. Powyższe oznacza, iż w przypadku składania ofert na więcej niż jedną
część Wykonawca może wskazać jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika prac. 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 potwierdzenie, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie na podstawie dokumentu, o
którym mowa w §VII ust. 8 pkt 1) lit. b) SIWZ, złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający określając wymogi dla osób w
zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych dopuszcza odpowiadające im odpowiadające
kwalifikacje zawodowe zgodnie z ustawą o zasadach uznania 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. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod
uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo
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wszyscy łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane
w załączniku nr 4 SIWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia. 2.3.3) potencjał
techniczny: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału
technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej: a) dla części
1: - Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub
unieszkodliwiania odpadów - 1 szt. - zestaw do podlewania np. beczkowóz lub samochód z
pojemnikiem do wody o poj. 1000 l - 1 szt. - Kosiarka do trawy - 5 szt. - Wykaszarka - 2 szt. Nożyce do żywopłotów spalinowe - 2 szt. - Dmuchawa do liści - 1 szt. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie
spełniają ww. warunek. b) dla części 2: - Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów
do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt. - zestaw do podlewania np.
beczkowóz lub samochód z pojemnikiem do wody o poj. 1000 l - 1 szt. - Kosiarka do trawy - 5 szt.
- Wykaszarka - 2 szt. - Nożyce do żywopłotów spalinowe - 2 szt. - Dmuchawa do liści - 1 szt.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z
nich lub łącznie spełniają ww. warunek. c) dla części 3: - Samochód - dostosowany do wywozu
zebranych odpadów do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt. - zestaw
do podlewania np. beczkowóz lub samochód z pojemnikiem do wody o poj. 1000 l - 1 szt. Kosiarka do trawy - 5 szt. - Kosiarka rotacyjna lub bijakowa - 1 szt. - Wykaszarka - 2 szt. - Nożyce
do żywopłotów spalinowe - 2 szt. - Dmuchawa do liści - 1 szt. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają ww.
warunek. d) dla części 4: - Samochód - dostosowany do wywozu zebranych odpadów do miejsca
magazynowania lub unieszkodliwiania odpadów - 1 szt. - Kosiarka do trawy - 1 szt. - Wykaszarka 1 szt. - Nożyce do żywopłotów spalinowe - 1 szt. - Dmuchawa do liści - 1 szt. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub
łącznie spełniają ww. warunek 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 potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Następnie na podstawie dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 8 pkt.1) lit. c) SIWZ, złożonego
na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie
z załącznikiem nr 5a i/lub 5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ . Wykonawca składający ofertę na
wszystkie części zamówienia lub więcej niż jedną część zamówienia musi dysponować sprzętem
wynikającym z sumy sprzętu dla poszczególnych części zamówienia, których dotyczy złożona
oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. 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, 2. 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 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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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 których mowa w §VII ust.10
pkt 1) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA 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 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. b) wykaz urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5a i/lub i/lub
5b i/lub 5c i/lub 5d do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony formularz ofertowy
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sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a i/lub 1b, i/lub 1c, i/lub 1d 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. 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.
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie kierownika prac 25,00
Ilość nasadzeń roslin sezonowych 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 10. Zmiana umowy - częśc 1 1. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. 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) Wstrzymania, zawieszenia usługi przez Zamawiającego, o
czas wstrzymania. 2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3) działania siły wyższej
(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania usługi, 4) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy,
np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 5) jeżeli dochowanie
terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności, 7) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 8) zmiany terminu realizacji
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umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 3.
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)
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 wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) sprostowanie
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) 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; 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 3)
następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o
których mowa w ust. 3 pkt 3) lit. a)-c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem ponad wszelką wątpliwość,
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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 3) będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. g)
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 3) niniejszego paragrafu,
wyznaczy datę podpisania aneksu. h) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w
zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 4) Wystąpienia konieczności
zmian osób Wykonawcy realizujących przedmiot umowy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany
tych osób na inne spełniające warunki określone w specyfikacji na dzień składania ofert w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 5) zmian ilości w
poszczególnych pozycjach wymienionych w tabeli rozliczeniowej określonej w §6 niniejszej umowy i
dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego wynikających z bieżących warunków
atmosferycznych. Łączna wartość zleconych do realizacji prac, w wyniku dokonanych zmian
pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §6 ust. 1 niniejszej umowy. Rozliczenie
przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen tabeli, o której mowa powyżej 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 postanowień przez strony. 7) Z zastrzeżeniem przypadku, w
którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia na przedmiotu umowy 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 8) zmiany
dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana
Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej
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zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 9) zostały
spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b)
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 10) łączna
wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach,
o których mowa w ust. 3 pkt 7 i 8, Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w
celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7 -9),
zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W
przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7) i 8), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy,
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy 7. W przypadkach
wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1) - 7) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym,
że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. część 2 - § 10.
Zmiana umowy 1. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 2. 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) Wstrzymania, zawieszenia usługi przez Zamawiającego, o czas
wstrzymania. 2) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3) działania siły wyższej
(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania usługi, 4) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy,
np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, 5) jeżeli dochowanie
terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności, 7) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które
spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 8) zmiany terminu realizacji
umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 3.
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)
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 wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób
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wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) sprostowanie
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 3) 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; 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 3)
następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadkach, o
których mowa w ust. 3 pkt 3) 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 3) będą mieć wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę. g)
Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym mowa w ust.3 pkt 3) niniejszego paragrafu,
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wyznaczy datę podpisania aneksu. h) Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w
zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 4) zmian ilości w
poszczególnych pozycjach wymienionych w tabeli rozliczeniowej określonej w §6 niniejszej umowy i
dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego wynikających z bieżących warunków
atmosferycznych. Łączna wartość zleconych do realizacji prac, w wyniku dokonanych zmian
pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny ofertowej brutto stanowiącej
całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §6 ust. 1 niniejszej umowy. Rozliczenie
przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen tabeli, o której mowa powyżej. 5)
Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy realizujących przedmiot umowy w przypadku, gdy
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające warunki określone w specyfikacji na
dzień składania ofert 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 postanowień przez strony. 7) Z
zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia na przedmiotu umowy 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 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych,
przy czym przez prace zamienne rozumie się wykonanie tego samego rodzaju prac, lecz na innym
terenie (nie ujętym w załącznikach 2a, 2b, 3, 4), również w soboty, niedziele i święta, w szczególności
w przypadku odbywających się imprez okolicznościowych, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego
za pomocą faksu, pisemnego zlecenia lub telefonicznie. 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych
usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności
lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 10) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
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zamówienia określonej pierwotnie w umowie 11) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 9 i 10,
Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów
Pzp. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11, zmiany postanowień umownych nie
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 9 i 10,
Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zmianie umowy 7. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1) 7) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy
będzie okresowi przerwy lub postoju. częśc 3 - § 10. Zmiana umowy 1. Zmiany nie mogą naruszać
postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. 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) Wstrzymania, zawieszenia
usługi przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi, 4) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie
w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania
tych okoliczności, 5) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7) na skutek działań osób trzecich
lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia, 8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, 3. 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) 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 wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, 2) sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy. 3) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej
umowy, wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy
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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; 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 3) następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę
wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3) 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 3) będą mieć wpływ na koszt
wykonania zamówienia przez wykonawcę. g) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym
mowa w ust.3 pkt 3) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu. h) Zmiana umowy
skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy. 4) zmian ilości w poszczególnych pozycjach wymienionych w tabeli rozliczeniowej
określonej w § 6 niniejszej umowy i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb zamawiającego
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wynikających z bieżących warunków atmosferycznych. Łączna wartość zleconych do realizacji prac,
w wyniku dokonanych zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami nie może przekroczyć ceny
ofertowej brutto stanowiącej całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, określone w §6 ust. 1 niniejszej
umowy. Rozliczenie przedmiotowych zmian będzie odbywało się wg jednostkowych cen tabeli, o
której mowa powyżej. 5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy realizujących przedmiot
umowy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich
obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające warunki
określone w specyfikacji na dzień składania ofert 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 postanowień przez
strony. 7) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na przedmiotu umowy 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 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac zamiennych,
przy czym przez prace zamienne rozumie się wykonanie tego samego rodzaju prac, lecz na innym
terenie (nie ujętym w załącznikach 2a, 2b, 3, 4), również w soboty, niedziele i święta, w szczególności
w przypadku odbywających się imprez okolicznościowych, na podstawie zgłoszenia Zamawiającego
za pomocą faksu, pisemnego zlecenia lub telefonicznie. 9) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych
usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności
lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 10) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie 11) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 9 i 10,
Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów
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Pzp. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 10 i 11), zmiany postanowień umownych nie
mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 9 i 10,
Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zmianie umowy 7. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1) 7) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy
będzie okresowi przerwy lub postoju. czesc 4 - § 10. Zmiana umowy 1. Zmiany nie mogą naruszać
postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. 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) Wstrzymania, zawieszenia
usługi przez Zamawiającego, o czas wstrzymania. 2) odmowy wydania przez organy administracji lub
inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, 3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania usługi, 4) w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie
w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania
tych okoliczności, 5) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były
w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7) na skutek działań osób trzecich
lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamówienia, 8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień
zawinionych przez Zamawiającego, 3. 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) 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 wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, 2) sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści
umowy. 3) 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
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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; 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 3) następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę
wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 3) 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 3) będą mieć wpływ na koszt
wykonania zamówienia przez wykonawcę. g) Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku o którym
mowa w ust.3 pkt 3) niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania aneksu. h) Zmiana umowy
skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu
do umowy. 4) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy realizujących przedmiot umowy w
przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające warunki określone w
specyfikacji na dzień składania ofert w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku
przez Zamawiającego. 5) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
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rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez
strony. 6) Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na przedmiotu umowy 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 7) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie; 8) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność
zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie 9) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7 i 8, Zamawiający
nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. 5. W
przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7 -9), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić
do zmiany charakteru umowy. 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 7) i 8), Zamawiający,
po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
umowy 7. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.2 pkt 1) - 7) strony ustalą nowe
terminy realizacji, z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy
lub postoju.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-27, godzina: 10:30,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: 1) Część 1 – sektor I – Centrum
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Część 1 –
sektor I – Centrum obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie: a) koszenia
terenów zieleni oraz grabienia liści, b) odchwaszczania trawników, c) pielęgnacji krzewów i żywopłotów,
d) usuwania odrostów korzeniowych z drzew, e) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych, f) bieżącej
pielęgnacji bylin, różanek, pnączy, g) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych, h) oczyszczania
terenów zieleni z zanieczyszczeń, i) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki, j) utrzymania porządku na
placach zabaw, k) wymiany piasku w piaskownicach, l) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych,
chodników, placów i innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem, m)
utrzymania elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, donice, fontanny, pergole, trejaże), n)
oczyszczania z zanieczyszczeń brzegów jeziora Mały Jeziorak, o) szczegółowy wykaz obowiązków
zawiera załączniki nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 1 - sektor I - Centrum p) obszar objęty
zamówieniem przedstawiono w załączniku nr 2 do wzoru/projektu dla części 1 - sektor I – Centrum
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77314100-5, 77340000-5, 77340000-5,
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77300000-3, 77313000-7, 77342000-9, 90511300-5, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie kierownika prac 25,00
Ilość nasadzeń roślin sezonowych 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: 2) Część 2 – sektor II – Północ
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2) Część 2 –
sektor II – Północ obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie: a) koszenia
terenów zieleni oraz grabienia liści, b) pielęgnacji krzewów i żywopłotów, c) usuwania odrostów
korzeniowych z drzew, d) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych, e) bieżącej pielęgnacji bylin,
różanek, f) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych, g) oczyszczania terenów zieleni z
zanieczyszczeń, h) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki, i) utrzymania porządku na placach zabaw, j)
wymiany piasku w piaskownicach, k) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i
innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem, l) oczyszczenia z zanieczyszczeń
brzegów oczka wodnego przy ul. Ostródzkiej m) oczyszczanie tzw. „Młynówki”, n) szczegółowy wykaz
obowiązków zawiera załącznik nr 1 do wzoru/projektu umowy dla części 2 - sektor II – Północ, o) obszar
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objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załącznikach nr 2a, 2b, 2c i 3 do
wzoru/projektu umowy dla części 2 - sektor II – Północ, p) wykaz terenów zieleni do utrzymania zawiera
załącznik nr 3 do wzoru/projektu umowy dla części 2 – sektor II – Północ. q) wykaz ciągów do
utrzymania zawiera załącznik nr 4 do wzoru/projektu umowy dla części 2 – sektor II – Północ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77314100-5, 77340000-5, 77300000-3,
77313000-7, 77342000-9, 90511300-5, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie kierownika prac 25,00
Ilość nasadzeń roślin sezonowych 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: 3) Część 3 – sektor III – Południe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:3) Część 3 –
sektor III – Południe obejmuje bieżące utrzymanie i konserwację terenów zieleni w zakresie: a) koszenia
terenów zieleni oraz grabienia liści, b) pielęgnacji krzewów i żywopłotów, c) usuwania odrostów
korzeniowych z drzew, d) nasadzeń roślin jednorocznych i cebulowych, e) bieżącej pielęgnacji bylin,
różanek, f) bieżącej pielęgnacji kwietników sezonowych, g) oczyszczania terenów zieleni z
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zanieczyszczeń, h) opróżnianiu koszy miejskich na odpadki, i) utrzymania porządku na placach zabaw, j)
wymiany piasku w piaskownicach, k) oczyszczania ciągów pieszo-rowerowych, chodników, placów i
innych powierzchni utwardzonych na obszarze objętym zamówieniem, l) oczyszczenia z zanieczyszczeń
brzegów oczka wodnego przy ul. Gdańskiej, m) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1
do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe, n) obszar objęty zamówieniem i
lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załącznikach nr 2a, 2b i 3 do wzoru/projektu umowy dla
części 3 - sektor III – Południe, o) wykaz terenów zieleni do utrzymania zawiera załącznik nr 3 do
wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe p) wykaz ciągów do utrzymania zawiera
załącznik nr 4 do wzoru/projektu umowy dla części 3 - sektor III – Południe
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77310000-6, 77314100-5, 77340000-5,
77300000-3, 77313000-7, 77342000-9, 90511300-5, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie kierownika prac 25,00
Ilość nasadzeń roślin sezonowych 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: 4) Część 4 - sektor IV – Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
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-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:4) Część 4 sektor IV – Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego obejmuje: a) Pielęgnację grobów (ze
szczególnym uwzględnieniem grobów wojennych z I i II wojny światowej), b) Utrzymanie i konserwację
zieleni:

pielęgnację krzewów i żywopłotów,

grabienie liści

pielęgnację trawników

usuwanie chwastów

nasadzenia i pielęgnację roślin sezonowych c) utrzymanie w stałej czystości i porządku

terenu cmentarza oraz chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości w sposób określony przepisami
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z
późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 z późn. zm.) d) Nasadzenia i
pielęgnację roślin jednorocznych, e) szczegółowy wykaz obowiązków zawiera załącznik nr 1 do
wzoru/projektu umowy dla części 4 – sektor IV - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego, f) obszar
objęty zamówieniem i lokalizację terenów zieleni przedstawiono w załączniku nr 2 do wzoru/projektu
umowy dla części 4 - sektor IV - Cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77310000-6, 77314100-5, 77340000-5, 77300000-3,
77313000-7, 77342000-9, 90511300-5, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Doświadczenie kierownika prac 25,00
Ilość nasadzeń roślin sezonowych 15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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