SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: SIWZ)
Zamawiający:
GMINA WROCŁAW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Eksploatacja instalacji nawadniających,
napowietrzających i fontann na terenie zieleni
miejskiej Wrocławia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
powyżej równowartości kwoty 221 000 euro

Znak postępowania: ZP/PN/11/2018/DPIR

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

…………………………………

Zatwierdzam specyfikację
do stosowania

………………………………
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Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania:
1. zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia
09/03/2018r.;
2. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 13/03/2018r.
pod numerem 2018/S 050-110604;
3. zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zzm.wroc.pl dnia
13/03/2018r.;
4. zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Zamawiającego przy
ul. Trzebnickiej 33 dnia 13/03/2018r.

I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Wrocław - Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel./faks +48 71 328 66 11/12
strona internetowa: www.zzm.wroc.pl
adres mail: sekretariat@zzm.wroc.pl.
Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 –
15.30
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie poniższego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem
zamówienia
jest:
Eksploatacja
instalacji
nawadniających,
napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia
2. Wspólny słownik zamówień: 50.51.00.00–3
3. Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni
miejskiej Wrocławia, w okresie od 01.05.2018r. do 31.12.2020r. na niżej
wymienionych obiektach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

System napowietrzania stawu na terenie Parku Południowego,
System napowietrzania stawu przy pl. Anielewicza,
System napowietrzania stawu w Parku Nowowiejskim,
System deszczowania trawników w Parku Południowym od strony ul. Kutnowskiej,
System deszczowania trawników w Parku Południowym wokół pomnika F.Chopina,
System deszczowania trawników w Parku Południowym przy tarasie widokowym,
Punkt poboru wody do podlewania trawy przy polanie hippicznej w Parku
Południowym,
System deszczowania trawnika na pl. Katedralnym,
System deszczowania trawnika przy Katedrze (strona południowa),
System deszczowania trawników na pl. Kościuszki,
System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do Mostu
Szczytnickiego,
System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej
do ul. Bujwida,
System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od Mostu Grunwaldzkiego
do Ronda Reagana,
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14) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej 5, 9, 13 przy kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa i budynkach Politechniki Wrocławskiej (D-1 i D2),
15) System nawodnienia kroplowego na pl. Strzeleckim,
16) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy ul.
Pomorskiej,
17) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników na terenie Ogrodu
Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy ul. Teatralnej,
18) System deszczowania terenów zieleni na terenie Promenady Staromiejskiej od
Placu Jana Pawła II do ulicy Krupniczej,
19) System
deszczowania
trawników
+
kaskady
wodne
na
terenie
Ogrodu Japońskiego,
20) System deszczowania w Parku Staszica,
21) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Orlej/Sokolej,
22) Fontanna + deszczowanie trawników na terenie Ossolineum przy ul. Szewskiej,
23) Fontanna na pl. Św. Macieja,
24) Fontanna przy ul. Przestrzennej,
25) Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim,
26) Fontanna w Parku Brochowskim przy ul. Centralnej,
27) Fontanna „krasnale” pl. Teatralny,
28) Fontanna na terenie Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy
ul. Teatralnej,
29) Fontanna z torem rolkowym w Parku Staszica,
30) Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej,
31) Zdrój na Wzgórzu Partyzantów,
32) System deszczowania trawników przy ul. Piłsudskiego 101 róg ul. Peronowej,
33) System nawodnienia kroplowego i deszczowania trawników na terenie Ogrodów
Rezydencji Arcybiskupa.
4.

Szczegółowy zakres zamówienia:
1) System napowietrzania stawu na terenie Parku Południowego. System
składa się z 6 szt. napowietrzaczy – aeratorów, rozmieszczonych na powierzchni
wody w odległości od 100 do 150 m od złącza kablowego. Każdy aerator zasilany
jest niezależnym kablem typu OGŁ 4x4 mm2. Łączna długość kabli wynosi około
1000-1100 mb. Moc silników aeratorów: 5 szt. -1 kW, 1 szt. - 3 kW. Każdy
aerator zakotwiony jest do dna zbiornika wodnego przy pomocy trzech
betonowych obciążników i zestawu linek naciągowych. Sterowanie automatyczne
– 6 zegarów sterujących.
2) System napowietrzania stawu przy pl. Anielewicza. System składa się
z jednego napowietrzacza – aeratora, rozmieszczonego na powierzchni wody.
Aerator zasilany jest niezależnym kablem typu OGŁ 4x4 mm2 o długości około 75
mb. Moc silnika aeratora - 3 kW. Aerator zakotwiony jest do dna zbiornika
wodnego przy pomocy trzech betonowych obciążników i zestawu linek
naciągowych. Sterowanie automatyczne – 1 zegar sterujący.
3) System deszczowania trawników w Parku Południowym od strony
ul. Kutnowskiej. System nawadniania trawników w Parku Południowym przy
wejściu głównym do parku od strony ul. Kutnowskiej zasilany jest wodą miejską
ze studni wodomierzowej, która usytuowana jest na terenie parku. System składa
się z 6 sekcji nawadniających. Każda sekcja sterowana jest niezależnym
elektrozaworem bateryjnym. System wykonany jest na rurociągach typu PE-HD
Dn 32 mm i zakończony zraszaczami typu 5012 Rain Bird w ilości 31 szt. Każda
z sześciu sekcji nawadniających sterowana jest automatycznie ze studzienki typu
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ASTRAL sterownikami bateryjnymi TBOS Rain Bird. Występuje również linia
kroplująca – 200 mb.
4) System deszczowania trawników w Parku Południowym wokół pomnika
F. Chopina. System nawadniania trawników w Parku Południowym przy wejściu
głównym do parku od strony ul. Waligórskiego zasilany jest wodą miejską ze
studni wodomierzowej, która usytuowana jest na terenie parku. System składa się
z 9 sekcji nawadniających, 3 sekcje to zraszacze wyrzutowe 24 szt., 6 sekcji to
linie kroplujące – 2300 mb. Sterowanie automatyczne ze studzienki ASTRAL
trzema sterownikami bateryjnymi.
5) System deszczowania trawników w Parku Południowym przy tarasie
widokowym. System rozmieszczony jest na trawniku przy tarasie widokowym
obok stawu i zakończony końcówkami typu 5012 Rain Bird w ilości 10 szt. oraz
wykonaną linią kroplującą typu DIPLINE – 300mb. Sterowanie automatyczne za
pomocą 3 zaworów elektromagnetycznych, jednego sterownika bateryjnego
zlokalizowanego w skrzynce ASTRAL.
6) Punkt poboru wody do podlewania trawy przy polanie hippicznej w Parku
Południowym. System zasilany jest rurociągiem PE-HD Dn 40 mm, zakończony
skrzynką ASTRAL z zaworem kulowym.
7) System deszczowania trawnika na pl. Katedralnym. System rozmieszczony
jest na trawniku i zakończony końcówkami zraszaczy uderzeniowo kierunkowych
w ilości 40 szt.
System zasilany jest w wodę ze studni wodomierzowej
usytuowanej na trawniku na pl. Katedralnym. Sterowanie automatyczne
2 sterownikami bateryjnymi i 6 elektrozaworami.
8) System deszczowania trawnika przy Katedrze (strona południowa).
System rozmieszczony jest na trawniku od strony południowej Katedry
zapewniając podlewanie kwiatów i trawnika o wyznaczonych godzinach przez
Zamawiającego. System zasilany jest ze studzienki wodomierzowej znajdującej
się obok trawnika i zakończony zraszaczami uderzeniowymi kierunkowymi w ilości
24 szt. Sterowanie automatyczne ze skrzynki ASTRAL jednym sterownikiem
bateryjnym i 4 zaworami elektromagnetycznymi.
9) System deszczowania trawników na pl. Kościuszki. System rozmieszczony
jest na trawnikach i zakończony końcówkami zraszaczy uderzeniowo
kierunkowych w ilości 52 szt. oraz głowic deszczujących w ilości 30 szt. System
zasilany jest w wodę miejską z 4 studni wodomierzowych usytuowanych na
trawnikach na pl. Kościuszki. Sterowanie automatyczne za pomocą 4 sterowników
bateryjnych i 10 elektrozaworów.
10) System napowietrzania stawu w Parku Nowowiejskim. System składa się
z 3 szt. napowietrzaczy – aeratorów, rozmieszczonych na powierzchni wody
w odległości 120 m od złącza kablowego. Każdy aerator zasilany jest niezależnym
kablem typu OGŁ 4x6mm2. Łączna długość kabli wynosi około 36mb. Moc
silników aeratorów: 5 kW. Każdy aerator zakotwiony jest do dna zbiornika
wodnego przy pomocy trzech betonowych obciążników i zestawu linek
naciągowych. Sterowanie automatyczne – 3 zegary sterujące. Rozdzielnica
elektryczna usytuowana jest od strony ul. B. Prusa.
11) Fontanna na pl. Św. Macieja. Zasilana w wodę miejską ze studni
wodomierzowej usytuowanej na pl. Św. Macieja. Niecka otwarta o średnicy 27 m.
Układ atrakcji składa się z jednej pompy typu PJM i centralnej dyszy podświetlanej
dwoma reflektorami podwodnymi i pracuje w zamkniętym obiegu wody.
W układzie technologicznym występuje filtracja, dozowanie środków chemicznych.
Podczas czyszczenia misy woda odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. Praca
fontanny sterowana jest zegarem astronomicznym.
12) Fontanna przy ul. Przestrzennej. Zasilana w wodę miejską ze studni
wodomierzowej usytuowanej przy ul. Przestrzennej róg Gajowej. Niecka otwarta
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o średnicy 3,5 m. Układ atrakcji składa się z jednej pompy typu Grundfos KP 150
i centralnej dyszy i pracuje w zamkniętym obiegu wody. Podczas czyszczenia
misy woda odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. System pracuje
w zamkniętym obiegu wody. Podczas pracy fontanny do wody dodawane są środki
chemiczne. Praca fontanny sterowana jest sterownikiem elektronicznym.
13) Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim. Zasilana wodą miejską ze studni
wodomierzowej usytuowanej przy ul. Namysłowskiej. Niecka otwarta o średnicy
7,5 m. Układ atrakcji składa się z dwóch pomp typu Ebara DW VOX Grundfos KP
150 i centralnej dyszy i pracuje w zamkniętym obiegu wody. Podczas czyszczenia
zbiornika i misy woda odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. Podczas pracy
fontanny do wody dodawane są środki chemiczne. Praca fontanny sterowana jest
sterownikiem elektronicznym.
14) Fontanna w Parku Brochowskim przy ul. Centralnej. Fontanna zasilana jest
wodą miejską w cyklu automatycznym. Niecka otwarta o średnicy 10,5 m. Układ
atrakcji składa się z jednej pompy typu Grundfos KP 150 i centralnej dyszy.
System pracuje w zamkniętym obiegu wody. Podczas pracy fontanny do wody
dodawane są środki chemiczne. Praca fontanny sterowana jest sterownikiem
elektronicznym. Podczas czyszczenia zbiornika i misy woda odprowadzana jest do
rzeki Brochówka.
15) Zdrój na Wzgórzu Partyzantów. Zasilany wodą miejską ze studni
wodomierzowej. Woda odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej.
16) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do
Mostu Szczytnickiego. System rozmieszczony jest na trawnikach i grupach
nasadzeń. Na trawnikach zainstalowane są zraszacze wynurzane kierunkowe
w ilości 96 szt. Linia kroplująca w ilości 780 mb. System nawadniania
dokorzeniowego RWS BGX 11 szt. Łączna długość sieci PE od średnicy 25 mm do
63 mm – 1490 mb. System sterowany jest za pomocą sterowników bateryjnych
szt. 6 zlokalizowanych w sześciu studzienkach elektrozaworowych po cztery
elektrozawory w każdej. Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez
studnię wodomierzową zlokalizowaną w rejonie schodów głównego traktu pieszego
naprzeciwko wlotu do ul. Bujwida.
17) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej
do ul. Bujwida. System rozmieszczony jest na trawnikach i grupach nasadzeń.
Na trawnikach zainstalowane są zraszacze wynurzane kierunkowe w ilości 82 szt.
Linia kroplująca w ilości 2420 mb. System nawadniania dokorzeniowego RWS BGX
41 szt. Łączna długość sieci PE od średnicy 25 mm do 63 mm – 1620 mb. System
sterowany jest za pomocą sterowników bateryjnych szt. 4 zlokalizowanych
w czterech studzienkach elektrozaworowych po cztery elektrozawory w każdej.
Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez studnię wodomierzową
zlokalizowaną w rejonie ul. Bujwida.
18) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od Mostu
Grunwaldzkiego do Ronda Reagana. System rozmieszczony jest na trawnikach
i grupach nasadzeń. Na trawnikach zainstalowane są zraszacze wynurzane
kierunkowe w ilości 265 szt. Linia kroplująca w ilości 1435 mb. Łączna długość
sieci PE od średnicy 25 mm do 63 mm – 3187 mb. System sterowany jest za
pomocą sterowników bateryjnych szt. 5 zlokalizowanych w pięciu studzienkach
elektrozaworowych sterujących łącznie 25 szt. zaworów. Zasilanie w wodę
z miejskiej sieci wodociągowej poprzez studnię wodomierzową zlokalizowaną
w rejonie fontanny przy Moście Grunwaldzkim.
19) Fontanna „krasnale” pl. Teatralny. Fontanna zlokalizowana przy Teatrze Lalek
we Wrocławiu. Tryski fontanny zamontowane w figurach krasnali. Komora
techniczna pod fontanną. Technologia uzdatniania wody w zakresie pH
i Antygon automatyczne dozowanie z pomp dozujących. Niecka i elementy
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architektoniczne fontanny wykonane z piaskowca. Zasilanie fontanny z miejskiej
sieci wodociągowej poprzez zbiornik magazynowy. Fontanna pracuje w obiegu
zamkniętym. Odprowadzanie wody do miejskiej sieci kanalizacji.
20) Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej. Fontanna zlokalizowana w nawierzchni
chodnika w rejonie akademika ,,Dwudziestolatka’’. Tryski fontanny zamontowano
w płytach granitowych. Dysze w komplecie z lampą LED w ilości 14 szt. na
zaworach Vario Switch. Komora techniczna pod fontanną. Technologia uzdatniania
wody w zakresie pH i Antygon automatyczne dozowanie z pomp dozujących.
Fontanna pracuje w obiegu zamkniętym. Odprowadzanie wody do miejskiej sieci
kanalizacji.
21) Fontanna + deszczowanie trawników na terenie Ossolineum przy ul.
Szewskiej. Fontanna i system nawadniający ogrodu zlokalizowane na dziedzińcu
Ossolineum. Ruchomy trysk fontanny zamontowany w niecce. Komora
technologiczna pod niecką. Zasilanie fontanny z miejskiej sieci wodociągowej
bezpośrednio do niecki. Fontanna pracuje w obiegu zamkniętym przy
zastosowaniu pompy zanurzeniowej. Odprowadzanie wody do miejskiej sieci
kanalizacji. Filtracja wody. System deszczowania rozmieszczony jest na
trawnikach i grupach nasadzeń. Na trawnikach zainstalowane są zraszacze
wynurzane kierunkowo w ilości 87 szt. Linia kroplująca w ilości 325 mb. Łączna
długość sieci PE od średnicy 25 mm do 50 mm – 887 mb. System sterowany jest
za pomocą sterownika prądowego zainstalowanego w rozdzielnicy elektrycznej.
Łącznie
zainstalowanych
jest
11
szt.
zaworów
elektromagnetycznych
zlokalizowanych w czterech studzienkach elektro-zaworowych. Zasilanie systemu
w wodę z instalacji wodociągowej budynku.
22) System deszczowania trawników + kaskady wodne na terenie
Ogrodu Japońskiego. Kaskady i system nawadniający ogrodu zlokalizowane na
terenie Ogrodu Japońskiego we Wrocławiu. Dwie kaskady zasilane są za pomocą
pomp obiegowych zanurzeniowych zlokalizowanych w studni w rejonie stawu.
Woda doprowadzona jest do studni ze stawu. Sterowanie pompami z rozdzielnicy
elektrycznej w rejonie studni. System rozmieszczony jest na trawnikach i grupach
nasadzeń. Na trawnikach zainstalowane są zraszacze wynurzane kierunkowo
w ilości 249 szt. Łączna długość sieci PE od średnicy 25 mm do 50 mm - 1012
mb. System sterowany jest za pomocą sterownika prądowego zainstalowanego w
rozdzielnicy elektrycznej. Łącznie zainstalowanych jest 41 szt. zaworów
elektromagnetycznych
zlokalizowanych
w
dwunastu
studzienkach
elektrozaworowych. Zasilanie systemu w wodę ze stawu poprzez studnię i pompę
obiegową.
23) System
deszczowania
terenów
zieleni
na
terenie
Promenady
Staromiejskiej od
Placu Jana Pawła II do ulicy Krupniczej. System
rozmieszczony jest na trawnikach i grupach nasadzeń. Na trawnikach
zainstalowane są zraszacze wynurzane kierunkowe w ilości 326 szt. Linia
kroplująca w ilości 2800 mb. System nawadniania dokorzeniowego RWS BGX 5
szt. Łączna długość sieci PE od średnicy 25 mm do 63 mm – 2135 mb. System
sterowany jest za pomocą sterowników bateryjnych szt. 5 zlokalizowanych
w pięciu studzienkach elektrozaworowych po cztery elektrozawory w każdej.
Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez studnię wodomierzową
zlokalizowaną w rejonie skrzyżowania ulic Antoniego i Włodkowica.
24) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej 5, 9, 13 przy
kościele i budynkach Politechniki Wrocławskiej (D-1 i D-2). System
rozmieszczony jest na trawnikach i grupach nasadzeń. Na trawnikach
zainstalowane są zraszacze wynurzane kierunkowe w ilości 141 szt. Linia
kroplująca w ilości 1820 mb. Łączna długość sieci PE od średnicy 25 mm do 50
mm – 1448 mb. System sterowany jest za pomocą sterowników bateryjnych szt.
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3 zlokalizowanych w trzech studzienkach elektrozaworowych. Zasilanie w wodę
z miejskiej sieci wodociągowej poprzez studnię wodomierzową zlokalizowaną
w rejonie budynków Politechniki D-1 i D-2.
25) System nawodnienia kroplowego na Placu Strzeleckim. System
nawadniania rabat bylinowych na terenie placu. System zbudowany jest z 765 mb
linii kroplującej podzielony na dwie sekcje nawadniające.
Sterowanie
automatyczne za pomocą elektrozaworów i 1 sterownika bateryjnego. System
zasilany jest w wodę miejską ze studni wodomierzowej usytuowanej na pl.
Strzeleckim.
26) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników przy
ul. Pomorskiej. System nawadniania dla rabat roślin ozdobnych na terenie
zieleńca zbudowany jest z 1850 mb linii kroplującej rurami PE o średnicy 20 mm
podzielonych na pięć sekcji nawadniających. Na trawnikach zainstalowane są
zraszacze wynurzane kierunkowe PN6 w ilości 6 szt. Sterowanie instalacją
nawadniającą odbywać się będzie za pomocą sterownika umieszczonego
w studzience z elektrozaworami. Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej
poprzez studnię wodomierzową zlokalizowaną w rejonie ul. Pomorskiej.
27) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników na terenie
Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy ul. Teatralnej. System
nawadniania kroplowego dla rabat z krzewami i roślinnością okrywową obejmuje
powierzchnię 3043 m2 i zbudowany jest z 7611 mb linii kroplującej rurami PE
o średnicy od 20 mm do 32 mm z podziałem na 10 sekcji nawadniających. Na
trawnikach zainstalowane są zraszacze wynurzalne: typu HUNTER PROS w ilości
101 szt., zraszacze typu RB3500 w ilości 27 szt., zraszacze typu RB5004 w ilości
64 szt., zraszacze typu FALCON w ilości 3 szt. zasilanych rurociągami głównymi
PEHD o średnicy 90,75 i 63 mm oraz rurami o średnicy 40, 32, 25, 20 mm na
łączną długość 2108 mb. Sterowanie instalacją nawadniającą odbywać się będzie
za pomocą sterowników bateryjnych Rain Bird WP-2 szt. 2 i WP-8 szt. 3
umieszczonych w studzienkach z elektrozaworami Rain Bird Jumbo szt. 8.
Zasilanie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez studnię wodomierzową
zlokalizowaną w rejonie ul. Teatralnej.
28) Fontanna na terenie Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy
ul. Teatralnej. Zasilana w wodę miejską ze studni wodomierzowej usytuowanej
przy ul. Teatralnej. Niecka otwarta o średnicy 7,40 m. Układ składa się z pomp
typu PJM i 8 szt. dysz podświetlanych kolorowym światłem i pracuje
w zamkniętym obiegu wody. W układzie technologicznym występuje filtracja,
dozowanie środków chemicznych roztworem Chloriquidu oraz korekcją pH.
Podczas czyszczenia misy woda odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej. Praca
fontanny sterowana jest zegarem astronomicznym.
29) Fontanna z torem rolkowym w Parku Staszica. Fontanna wykonana na rzucie
koła o średnicy 20,40m, gdzie wpisany jest tor do jazdy na rolkach. Wykonane są
3 zespoły dysz typu „Spumanteskay 3” dający efekt spienionego strumienia wody
o średnicy 30mm i wysokości 2,5 m – regulowane są przez falownik na każdej
z trzech pomp zespołu dysz. Fontanna posiada zbiornik wody o wym. 4,0 x 6,5
m. Pompy pracują w obiegu zamkniętym. Na dyszach zamontowane są reflektory
ledowe typu RGB włączane o zmroku włącznikiem zmierzchowym.
30) System deszczowania w Parku Staszica. System nawadniania dla rabat roślin
ozdobnych na terenie parku oraz boiska
zbudowany jest z 2850 mb linii
nawadniania rurami PE o średnicy 20 mm podzielonych na sześć sekcji
nawadniających. Na trawnikach zainstalowane są zraszacze rotacyjne 5004
z dyszą 1,5, 2,5, 3,0, i 4,0 w ilości 43 szt. Rain Bird. Sterowanie instalacją
nawadniającą odbywać się będzie za pomocą sterownika umieszczonego
w studzienkach – skrzynkach zaworowych S-EZ-2 szt z elektrozaworami. Zasilanie
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w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez studnię wodomierzową
zlokalizowaną w rejonie ul. Staszica.
31) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Orlej/Sokolej. System nawadniania trawników i krzewów na zieleńcu przy
ul. Orlej/Sokolej zasilany jest wodą miejską ze studni wodomierzowej, która
usytuowana jest na terenie zieleńca. System składa się z 11 sekcji
nawadniających z czego 9 przypada na sieć zraszającą, a 2 na linie kroplującą
o długości 400mb. Każda sekcja sterowana jest niezależnym elektrozaworem
bateryjnym. System wykonany jest na rurociągach typu PE-HD Dn 20 mm
i zakończony zraszaczami rotacyjnymi serii 3500 i 5000 Rain Bird w ilości 99 szt.
Każda z sześciu sekcji nawadniających sterowana jest automatycznie ze studzienki
typu ASTRAL sterownikami bateryjnymi WP6 Rain Bird i czujnikiem deszczu
umieszczonym na latarni.
32) System deszczowania trawników przy ul. Piłsudskiego 101 róg
ul. Peronowej. System nawodnienia zasilany jest z przyłącza wodociągowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym budynku biurowego. Sterowanie
systemu z dwóch sterowników bateryjnych dwusekcyjnych. Zraszacze typu PROS
w ilości 11 szt.
33) System nawodnienia kroplowego i deszczowania trawników na terenie
Ogrodów Rezydencji Arcybiskupa
a) Ogród przy Papieskim Wydziale Teologicznym.
System zasilany jest z przyłącza wodociągowego i sterowany ze sterownika
12 sekcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym. System
sterowany jest poprzez 11 sekcji elektrozaworowych zlokalizowanych
w 4 studzienkach elektrozaworowych. System zbudowany jest z rur PE
o średnicy 32 mm na których zamontowane są zraszacze typu Maxi Paw
i 5004 w ilości 41 sztuk oraz zraszacze typu PROS w ilości 20 szt. W rejonach
roślin położone jest 750 mb linii kroplującej.
b) Ogród na dziedzińcu Papieskiego Wydziału Teologicznego.
System zasilany jest z przyłącza wodociągowego zlokalizowanego w piwnicy
budynku. System sterowany jest poprzez 4 elektrozawory zlokalizowane
w czterech studzienkach zaworowych. System wybudowany jest z rur PE 32
mm oraz zraszaczy typu PROS w ilości 21 szt. i linii kroplującej w ilości 350
mb.
c) Ogród Rezydencji Arcybiskupa.
Ogród warzywny Arcybiskupa oraz ogród z pomnikiem posiada system
zasilany ze studni i hydroforu zlokalizowanego w piwnicach Rezydencji
Arcybiskupa. Sterownie systemów ze sterownika centralnego zlokalizowanego
w piwnicy. Łączna ilość elektrozaworów: 17 szt. zabudowanych w 7 studniach
elektrozaworowych. Zasilanie sekcji nawadnia rurami PE 32 mm. Ilość
zraszaczy maxi Paw i 5004 - 41 sztuk.
Ilość zraszaczy PROS - 39 szt, ilość linii kroplującej 1950 mb. W ogrodzie
warzywnym występują również mikrozraszacze w ilości 27 szt.
5.

Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych Wykonawcy obejmuje:
1) Czynności rozliczane wg ceny ryczałtowej określonej w kosztorysie
ofertowym (poz. od 1 do 33) – załącznik nr 1.1 do SIWZ
a) Aeratory – napowietrzacze – eksploatacja letnia od 1.05.2018r. do
31.10.2018r.,
1.04.2019r.
do
31.10.2019r.,
1.04.2020r.
do
31.10.2020r.
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− Pobranie aeratorów z siedziby Zamawiającego.
− Położenie aeratorów na stawach polegające na zakotwieniu do betonowych
obciążników oraz na połączeniu elektrycznym kabli (mufowaniu).
− Ustawienie poziomu aeratorów na wodzie – dostosowanie do poziomu wody
w stawach.
− Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.
− Ustawienie sterowników i uruchomienie aeratorów.
− Bieżąca kontrola prawidłowości pracy polegająca na podnoszeniu aeratorów
z wody i czyszczeniu sit aeratorów na silnikach, regulacji poziomu
położenia aeratora na wodzie. Bieżące kontrole należy wykonywać
w zależności od stopnia zanieczyszczenia sit aeratora.
− Wymiana oleju w silnikach zgodnie z terminami technologicznymi.
− Na zakończenie sezonu wyjęcie aeratorów ze stawów, zabezpieczenie kabli
elektrycznych, kotw, naciągów, wyczyszczenie urządzeń i dostarczenie ich
do siedziby Zamawiającego.
b) Systemy nawadniania – eksploatacja letnia od 1.05.2018r.
31.10.2018r.,
1.04.2019r.
do
31.10.2019r.,
1.04.2020r.
31.10.2020r.

do
do

− Wiosenne uruchomienie systemów polegające na napełnieniu instalacji
wodą, usunięcie zaistniałych po sezonie zimowym awarii wodociągów
i zraszaczy.
− Montaż sterowników bateryjnych w studzienkach zaworowych – połączenie
cewek elektrozaworów ze sterownikami.
− Ustawienie sterowników na wymagane czasy nawadniania – współpraca
z firmami zajmującymi się obsługą terenów zieleni.
− Bieżąca obsługa w sezonie polegająca na usunięciu awarii wodociągów,
zraszaczy, elektrozaworów, sterowników – wymiana na nowe jeżeli uległy
awarii lub zostały zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.
− Zmiana ustawień sterownika związana z koniecznością zwiększenia lub
zmniejszenia dawki wody, która uzależniona jest od temperatury
zewnętrznej.
− Zakończenie sezonu polegające na opróżnieniu instalacji z wody,
demontażu sterowników bateryjnych i złożeniu ich w siedzibie
Zamawiającego.
− Współpraca z firmami zajmującymi się bieżącym utrzymaniem terenów
zieleni.
− Zgłaszanie Zamawiającemu i Policji o powstałych zniszczeniach na skutek
wandalizmu.
Uwaga – w cenie ryczałtowej należy ująć naprawę lub wymianę na
nowe (łącznie z kosztem użytych do naprawy lub wymiany materiałów)
zraszaczy, elektrozaworów i sterowników, które uległy awarii, zostały
zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.
c) Fontanny – eksploatacja letnia od 1.05.2018r. do 31.10.2018r.,
1.04.2019r. do 31.10.2019r., 1.04.2020r. do 31.10.2020r.

−
−

−

Przygotowanie do okresu eksploatacyjnego (rozruch pozimowy) – przed
napełnianiem wody i uruchomieniem należy oczyścić zbiorniki, muszle
fontann i instalacje wodne z zanieczyszczeń i glonów.
Utrzymanie stałej gotowości technicznej urządzeń tj. pompy, filtry,
urządzenia kontrolno-pomiarowe pH, chlor, redox, dysze i rurociągi
fontanny, system wentylacji komory technologicznej, urządzenia sterujące
i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody do niecki.
Dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania pH-chlor-redox.
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−
−

−
−

Czyszczenie filtrów wody. Utrzymanie w czystości niecki fontanny.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszystkie środki chemiczne
niezbędne do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie.
Wykonawca zapewni również wszystkie niezbędne środki chemiczne do
utrzymania komory technologicznej i zaplecza sanitarnego w czystości.
Prowadzenie dziennika przeglądów dla każdej fontanny.

Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach
i uszkodzeniach zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz
konstrukcji komory technologicznej i niecki fontanny.
− Prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych.
− Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą obsługą
ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach
chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny. Wszystkie
prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią
asekuracją.
− Okresowa wymiana wody w trakcie sezonu eksploatacyjnego w muszlach
fontann i zbiornikach w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
Uwaga – w cenie ryczałtowej należy ująć wartość środków
chemicznych stosowanych do uzdatniania wody i czyszczenia
wszystkich elementów fontann podlegających czyszczeniu z użyciem
środków chemicznych.
d) Fontanny – eksploatacja zimowa - od 1.11.2018r. do 31.12.2018r. oraz
od 01.01.2019r. do 31.03.2019r., od 1.11.2019r. do 31.12.2019r., od
01.01.2020r. do 31.03.2020r. oraz od 1.11.2020r. do 31.12.2020r.,
Kontrola fontann (dwa razy w tygodniu na każdym obiekcie), polegająca na:
− zapewnieniu dodatniej temperatury w komorze technicznej do minimum
+5oC, poprzez cykliczne włączanie grzejników elektrycznych,
− włączaniu wentylacji wyciągowej – zabezpieczającej przed nadmierną
wilgocią,
− wypompowywaniu zgromadzonej wody z posadzki komory technicznej,
która mogłaby wystąpić z sieci wodociągowej, kanalizacji lub wód
podskórnych,
− utrzymaniu w stałej gotowości technicznej urządzeń kontrolnopomiarowych.
Przekazywanie raportu z kontroli obiektów Zamawiającemu raz w miesiącu.
2) Naprawy i wymiany wynikające z awarii lub aktów wandalizmu rozliczane
kosztorysem powykonawczym dla n/w usług z poz. 36-38 kosztorysu
ofertowego (załącznik nr 1.1 do SIWZ), objętych odrębnym zleceniem
wystawionym przez Zamawiającego:
a) naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych pomp i aeratorów – wymiana
zniszczonych wirników, które uległy zniszczeniu podczas działania kawitacji
oraz remonty związane z uszkodzeniem systemu filtracji wody i sieci
technologii wody,
b) naprawa uszkodzonych sieci wodociągowych, systemów nawadniania,
deszczowania i linii kroplujących,
c) naprawy budowlane związane z nieszczelnością niecki fontanny.
6. Zamówienie nie obejmuje opłat za zużycie wody i energii elektrycznej oraz
utrzymanie obiektów w czystości, które Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje osobnym
zamówieniem.
7. Prace związane z utrzymaniem w czystości stawów, powierzchni nawadniających
i zdroju pod względem zbierania liści i śmieci należą do obowiązku wykonawców
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8.

9.

zajmujących się utrzymaniem terenów zieleni miejskiej Wrocławia. Czyszczenie
zbiorników, muszli fontann i instalacji wodnych z zanieczyszczeń i glonów przed
uruchomieniem oraz w trakcie okresu eksploatacyjnego przy wymianie wody należy
do obowiązku Wykonawcy, który realizował będzie przedmiot zamówienia.
Zamawiający ustala termin wiosennego uruchomienia i przekazania do eksploatacji
instalacji nawadniających, napowietrzających aeratorów i fontann do 1 kwietnia
każdego roku.
Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) uzyskanie wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
2) wykonanie przedmiotu umowy z dochowaniem najwyższej staranności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonanego
zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników,
3) zapewnienie materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych
do wykonania zamówienia,
4) stosowanie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą prawo budowlane
i przepisami wykonawczymi do ustawy. Wbudowane materiały muszą odpowiadać
normom oraz posiadać stosowne atesty,
5) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
6) oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie,

7) informowanie

10.

11.
12.

13.

na
bieżąco
Zamawiającego
o
zauważonych
zmianach
i uszkodzeniach zainstalowanych urządzeń technologicznych
fontann
oraz
konstrukcji komory technologicznej i niecki fontanny,
8) informowanie na bieżąco Zamawiającego i Policję o zauważonych aktach
wandalizmu na eksploatowanych urządzeniach.
9) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów,
których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności, nie będzie w stanie
rozwiązać we własnym zakresie.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) określanie na bieżąco czasu pracy poszczególnych urządzeń nawadniających,
napowietrzających i fontann, który jest programowany sterownikami bateryjnymi,
2) ponoszenie opłat za zużycie wody i energii elektrycznej,
3) dokonywanie odbiorów przedmiotu zamówienia i zapłata umówionego
wynagrodzenia.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie dla uzyskania
niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny prac.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców oraz procentowego udziału w realizacji zamówienia.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w pkt. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 108).
1) Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:

1

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem
oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.
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a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zostały zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
b) wymagana liczba zatrudnionych osób: w pełnym wymiarze czasu pracy 2 osoby,
c) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy
o pracę na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku
pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy
wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia: zgodnie z zakresem czynności eksploatacyjnych.
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie czynności kontrolnych spełniania przez
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji
z tytułu niespełnienia tych wymagań:
a)
Dokumentowania zatrudnienia ww. osób:
- Wykonawca
będzie,
co
miesiąc
przedstawiał
Zamawiającemu
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby
tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie będzie składane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy,
a następnie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca pracy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
- Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie
do przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. 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 adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwie do zidentyfikowania.
- Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni
roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody
odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za
ostatni miesiąc pracy pracowników tj.:
1) 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;
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2)

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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
b) Żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę.
c) Przeprowadzanie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
- W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej
w pkt 3) lit. a) w wymaganych terminach, Wykonawca za każdy taki
przypadek, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia wymienionych tam obowiązków.
- W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków
wskazanych w pkt 3 lit. a), Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy,
- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
14. Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom, w tym
podmiotom trzecim użyczającym swoje zasoby:
1)Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy
lub podwykonawcom, zobowiązany jest określić w Formularzu ofertowym części
zamówienia, jakie zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcy lub
podwykonawcom oraz wskazać nazwę lub nazwy firmy lub firm podwykonawcy lub
podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) - (dotyczy to także podmiotu
trzeciego
użyczającego
zasoby,
gdyż
on
będzie
podwykonawcą
w zadeklarowanej części).
2) Zamawiający żąda przed przystąpieniem do wykonania zamówienia w zakresie usług
aby Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,
o których mowa powyżej w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację usług.
3) Zlecenie części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia
i zaniedbania jego własnych pracowników. Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie
tego zamówienia.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia) dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b
ust 2 ustawy Pzp).
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5) Zgodnie z art. 36ba ust. 1-4 ustawy Pzp, jeżeli powierzenie podwykonawcy
wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Powyższe postanowienia stosuje się wobec dalszych podwykonawców, jeżeli
zamawiający przewidział to w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – co
Zamawiający niniejszym zastrzega.
IV. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6) USTAWY PZP
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres
zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami
art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy
obliczaniu jego wartości.
Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
V. OFERTY WARIANTOWE I CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2018r. do 31.12.2020r.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
2. Warunki udziału w postępowaniu:
1)

kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2)

sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
200 000 złotych.

3)

zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby
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samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę.
Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co
najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wymaganej specjalności,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza
zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia
zawodowego w wymaganej specjalności,
c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje, eksploatację fontann, systemów nawadniania i aeratora
lub aeratorów – wszystkie jako obiekty użyteczności publicznej o łącznej
wartości minimum 320 000 zł brutto z podziałem na: fontanny – minimum
150 000 zł, systemy nawadniania minimum 100 000 zł oraz aeratory
minimum 70 000 zł.
d) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje sprzętem w celu
realizacji zamówienia tj.: samochodem dostawczym do 5 ton - 1 szt.,
agregatem prądotwórczym - 1 szt., sprzętem pływającym typu ponton
- 1 szt.
Uwaga: Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca
przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wszczęcia postępowania.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach ekonomicznych lub finansowych oraz zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 – 6 ustawy PZP).
VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 i UST. 5
USTAWY PZP
1.

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają
warunki
udziału
w
postępowaniu
oraz
nie
podlegają
wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) – 23) ustawy Pzp oraz
ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

2.

Zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w ustawie Pzp: art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) (wykluczenia
obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) (wykluczenia fakultatywne).
Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych, określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający
wykluczy na podstawie poniższych przesłanek fakultatywnych Wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017
r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który
po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem

3.
4.
1)
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2)

3)

5.

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);
który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Zasady wykluczeń z przesłanek obligatoryjnych i fakultatywnych:

5.1 Wykluczenie wykonawcy następuje, zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp w poniższych
przypadkach:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której
mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt
13 lit. a–c, 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 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została
skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b) w ust. 1 pkt 15;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na
jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie
pieniężne
za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Przepisu 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 (art. 24 ust. 8).
5.3 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 5.2 powyżej.
5.4 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19), 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.
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5.5 Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24
ust. 1 pkt 12) -23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp - zachodzące choćby
względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 ustawy Pzp).
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA A TAKŻE POTWIERDZAJĄCYH, IŻ OFEROWANY PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA
ODPOWIADA
WYMAGANIOM
POSTAWIONYM
PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający uzna warunki, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, za spełnione, gdy
Wykonawca przedłoży wraz z ofertą (Formularz oferty – Załącznik nr 1 oraz
Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.1 do SIWZ) aktualny na dzień składania ofert
JEDZ – Jednolity Europejski Dokument zamówień, zawierający oświadczenia, które
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 25a ust.
2 ustawy Pzp) Załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga: Dokument JEDZ można wypełnić na stronie internetowej
https://www.uzp.gov.pl (wypełniony dokument należy dołączyć do oferty).
2. Wykonawca,
który
zamierza
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa Jednolite Europejskie Dokumenty
Zamówienia (JEDZ) dotyczące podwykonawców.
3. 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 składa także
Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (JEDZ), dotyczące tych podmiotów.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia
(JEDZ) (art. 25a ust. 3 pkt 1) ustawy Pzp).
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Przedmiotowe zobowiązanie ma być złożone wraz z ofertą i podpisane przez
podmiot trzeci.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) –22) i ust. 5 pkt 1),
2) i 4) ustawy Pzp (art. 22a ust. 3).
7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach określonych w 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 może żądać na podstawie § 9 ust.
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
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dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) przy uwzględnieniu procedury
odwróconej zobowiązania, które określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
4) wskazanie czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie,
których wskazane zdolności dotyczą.
UWAGA: Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa
powyżej w ust. 4-5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe (art. 22a ust. 6 ustawy Pzp).
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
JEDZ, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 ustawy Pzp).
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
ocenie podlegać będzie łączne spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez ww.
Wykonawców. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że uzna
za spełnione warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, gdy co najmniej
jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni je
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy wspólnie tj. każdy z tych wykonawców spełni
określony warunek w całości.
9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji
z
otwarcia
ofert,
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 (oświadczenie o grupie kapitałowej
stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).
UWAGA:
1) Ww. oświadczenie winno być złożone w formie oryginału.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia –
każdy z nich zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia (art. 23 ust. 3 ustawy
Pzp).
3) Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
potwierdzające iż powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – o ile Wykonawca
należy do grupy kapitałowej.
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4) Jeżeli w trakcie postępowania dojdzie do zmiany sytuacji Wykonawcy w zakresie grupy
kapitałowej - będzie ona powodowała po stronie Wykonawcy obowiązek aktualizacji
takiego oświadczenia.
10. ”PROCEDURA ODWRÓCONA” - Zamawiający przewidział w niniejszym
postępowaniu przetargowym – procedurę odwróconą na podstawie art. 24 aa ustawy
Pzp.
11. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia
odpowiedniego
przebiegu
postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń
lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
12. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 10 dni – aktualnych na dzień złożenia poniższych oświadczeń
lub dokumentów:
1)

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej chodzi o następujące
dokumenty:

a)

dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną w dziale VII ust. 2 pkt 2),
jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez
Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej lit. a), Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób
potwierdza
spełnianie
opisanego
przez
Zamawiającego
warunku
udziału
w postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww.
dokumentów.

b)

2)

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi
o następujące dokumenty:

a)

wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu
na rzecz którego usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ),
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

b)
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(Załącznik nr 4 do SIWZ),
c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacjach zawodowych osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr
4.1 do SIWZ),
d) wykaz narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji usługi, wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami w celu wykazania spełniania
warunku (Załącznik nr 7 do SIWZ).
Uwaga: Jeżeli ww. wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę
dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane - o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia
postępowania.
3)

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty:
a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego
należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego
organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu
nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w
stosunku do prokurenta lub prokurentów;
b) 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;
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zobowiązani oni będą do przedstawienia w odniesieniu do każdego
z tych podmiotów - Dokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016
r., poz. 1126) tj. dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12
pkt 3) powyżej.
14. Zamawiający zażąda również od Wykonawcy, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów- Dokumentów wymienionych
w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
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o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj. dokumentów,
dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt 3) powyżej.
15. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
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 ustawyDokumentów wymienionych w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126)
tj. dokumentów, dotyczących wykluczeń, wskazanych w ust. 12 pkt 3)
powyżej.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) (warunki
udziału) i pkt 3) (wykluczenia z postępowania) ustawy Pzp, 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 2017 r. poz. 570).
17. PODMIOTY ZAGRANICZNE – dokumenty wynikające z § 7 i § 8 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), w szczególności dotyczące:
„§ 7. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poniższych
punktach § 5 rozporządzenia (dotyczą wykluczeń):
1) pkt 1 (informacja z KRK) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) pkt 4 ( KRS / CEIDG) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
3. 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 ust. 1, 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. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
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zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
§ 8. 1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1
(informacja z KRK), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
stosuje się.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.”
UWAGA: Dokumenty sporządzone
z tłumaczeniem na język polski.

w

języku

obcym

są

składane

wraz

18. Nie złożenie oświadczeń lub dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń i dokumentu JEDZ, o których mowa
w niniejszym rozdziale, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 12, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp).
19. Dysponowanie zasobami innego podmiotu:
1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
o których mowa w dziale VII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamówienia, lub jego części - może polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa
w pkt. 1) powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
a) 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. Zobowiązanie musi zawierać:
− zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
publicznego.
b) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
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c)

warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust.
5 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do
realizacji, których te zdolności są wymagane.

20. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1
ustawy Pzp). W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
2) Wykonawcy występujący wspólnie, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3) Do oferty należy dołączyć ww. pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać
zakres umocowania.
4) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
X.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI

1. Komunikacja 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. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście,
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy przekazują w ww. formach, z wyjątkiem oferty oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w dziale IX SIWZ, i które należy uzupełnić na wezwania
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
3. Dokumenty wymienione w dziale IX SIWZ, i które należy uzupełnić na wezwania
Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, mające potwierdzać spełnienie
warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składane albo dotyczące przedmiotu zamówienia – składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby upoważnione
z jego strony).
4. Dokumenty przesyłane drogą elektroniczną muszą mieć formę skanu dokumentu
podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (powyższa zasada dotyczy
wszystkich dokumentów, w tym również wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą drogi
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania.
7. Adres mailowy niezbędny do zachowania formy elektronicznej w niniejszym
postępowaniu
przetargowym
to:
jaroslaw.antos@zzm.wroc.pl,
tomasz.tatalaj@zzm.wroc.pl oraz sekretariat@zzm.wroc.pl.
8. Postępowanie, którego dotyczy niniejszą SIWZ, oznaczone jest symbolem
ZP/PN/11/2018/DPIR. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol
we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
9. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści SIWZ.
10. Zamawiający niezwłocznie i w terminie wynikającym z przepisu art. 38 ust. 1 ustawy
Pzp udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym
postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
11. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
12. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni
na stronie internetowej www.zzm.wroc.pl
14. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w BZP lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w zależności od
wartości zamówienia publicznego i miejsca jego publikacji) - na stronie internetowej i
w swojej siedzibie.
15. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, na której udostępniana
jest SIWZ.
16. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1) W zakresie merytorycznym – Teresa Choroszy-Minikowska, Arkadiusz Szczypko tel.
+48 713286611/12 wew. 230,213 w poniedziałki i piątki w godz. od 12:00 do
16:00,
2) W zakresie zamówień publicznych - Jarosław Antos, Tomasz Tatałaj tel. +48 71 328
66 11/12 wew. 140, 141 w godz. od 8:00 do 11:00.
17. Każdy Wykonawca ponosi ryzyko związane z ewentualną wadliwością informacji
uzyskanych od osób trzecich.
XI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
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upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Brak wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 powyżej skutkuje odrzuceniem oferty
Wykonawcy na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy PZP.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
XII
1.
2.

3.
1)
2)
3)
4)
5)

4.

5.
6.

7.

8.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące i 00/100).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku
lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego
wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając
wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest
wnoszone.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy w PKO BP SA nr 86 1020 5226 0000
6802 0416 5452,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za
wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego
potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
Gwarancje i poręczenia należy wystawić na Gminę Wrocław - Zarząd Zieleni
Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
W przypadku:
- przesłania gwarancji lub poręczenia pocztą oryginał gwarancji/poręczenia należy
przesłać na adres Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław –
pok. nr 16,
- osobistego składania oryginału gwarancji/poręczenia należy zdeponować w kasie
Zamawiającego (pok. nr 16).
Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne
na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
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 wniesiono odwołanie po wyborze oferty
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najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę
wybrano jako najkorzystniejszą.
9. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł wadium w sposób
nieprawidłowy – zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy
Pzp.
10. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia)
Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust 4a
ustawy Pzp.
12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
17.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
XIII

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Oferta musi zawierać i do ofert należy załączyć:
1) wypełniony Formularz oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ)
2) wypełniony Kosztorys ofertowy (wg Załącznika nr 1.1 do SIWZ),
3) wypełniony JEDZ – Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (Załącznik nr 2),
4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.
22a ust. 2 ustawy Pzp) – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach
innych podmiotów (Załącznik nr 6 do SIWZ),
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
3. Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią
treści zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów tychże oświadczeń będących
załącznikami do niniejszej SIWZ.
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4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
w języku polskim, w sposób czytelny.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
6. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek
i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz
datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
7. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka)
przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli
w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
8. W przypadku pełnomocnictwa - powinno ono określać zakres pełnomocnictwa i być
załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
9. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie,
za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy Pzp (na pisemny
wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana).
10. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4
ustawy Pzp.
11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta ma być
oznaczona według poniższego wzoru:
<DOKŁADNA NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO>
ZAMÓWIENIE NA <PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA>
NIE OTWIERAĆ PRZED <TERMIN OTWARCIA OFERT>

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Koperta, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem
„ZMIANA”.
Wykonawca ma również prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia /według takich samych
zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek/ z napisem na kopercie „WYCOFANE”.
W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający powiadamia
Wykonawcę i dokonuje zwrotu oferty, zgodnie z postanowieniami przepisu art. 84
ust. 2 ustawy Pzp.
Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.
Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11
ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U.
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), które Wykonawca będzie chciał zastrzec
przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie)
z dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”:
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1)

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie
się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne
przedsiębiorstwa
lub
inne
informacje
posiadające
wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp - nie ujawnia się informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one
udostępniane oraz wykazał (dowodami), iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W
tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np.
umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem:
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne
UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 21 października 2005 (sygn. III CZP
74/05, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 2006/7-8/122) - ich odtajnieniem.

2)

3)
4)

5)

XIV

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
nie później niż do dnia 19 kwietnia 2018r. do godz. 900

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez
Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający
uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru
przesyłki przez Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie zostają zwrócone Wykonawcom zgodnie z dyspozycją
przepisu art. 84 ust.2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia 2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Trzebnickiej 33, w sali konferencyjnej, parter.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofertowej, okresu gwarancji,
terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach, innych
kryteriów oceny ofert.
8. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
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9.

XV

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie kosztorysu
ofertowego sporządzonego zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 1.1 do
SIWZ), który należy załączyć do oferty.
2. Na cenę ofertową brutto składa się wycena robót za okres 32 miesięcy.
3. Wycena robót w każdym roku obejmuje:
1) sumę cen netto za eksploatację instalacji nawadniających, napowietrzających
i fontann w okresie letnim kol. 2, poz. 1-33 kosztorysu ofertowego oraz cen
netto za eksploatację fontann w okresie zimowym kol. 3, poz. 24-33 kosztorysu
ofertowego, z doliczonym podatkiem VAT.
2) iloczyn jednostkowej ceny ryczałtowej netto oraz ilości jednostek wskazanych
w kol. 1 poz. 36-38 kosztorysu ofertowego, z doliczonym podatkiem VAT.
4. Jednostkowe ceny ryczałtowe muszą obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji
przedmiotu zamówienia, w tym:
- związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- urządzeń, materiałów koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszty transportu,
- koszty robocizny,
- cła oraz podatki, w tym podatek VAT,
- inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
5. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto oraz jako osobną pozycję –
należny podatek VAT i cenę brutto za wykonanie całego zamówienia oraz za
wykonanie zamówienia w poszczególnych latach.
6. Dla całości zamówienia należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 23% –
o ile Wykonawca nie posiada podstaw prawnych do zastosowania innych stawek
podatku VAT.
7. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz
obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
8. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim
systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki
poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1
grosza - dwa miejsca po przecinku).
9. Podstawą do porównania ofert będzie wartość brutto oferty.
10. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach.
11. Jeżeli zaoferowana cena/koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco
niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny/kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
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12.

13.
14.

15.

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2017r. poz. 847);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca
się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny/kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę/koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust.
3 ustawy Pzp).
Zamawiający odrzuca ofertę, która zawiera rażąco niska cenę/koszt w stosunku do
przedmiotu zamówienia art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

XVI

INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
XVII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY
OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
rangą:
Cena
- 60 %
Gwarancja
- 40 %
Razem
- 100 %
2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
Kryterium nr 1 – CENA:
W kryterium cena kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według
następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto
Cena =

x 60 %
cena badanej oferty brutto

Kryterium nr 2 – GWARANCJA
W kryterium gwarancja na nowo zainstalowane zraszacze, elektrozawory, sterowniki,
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pompy, aeratory oraz na wykonanie napraw uszkodzonych sieci wodociągowych,
systemów nawadniania, deszczowania i linii kroplujących, remontów systemu filtracji
wody i sieci technologii wody oraz na wykonanie napraw budowlanych związanych
z nieszczelnością niecki fontanny kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane
punkty według następującego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty
Okres gwarancji =

x 40 %
najdłuższy okres gwarancji
spośród złożonych ofert

1)
2)
3)
4)

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
Maksymalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące
Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 40.
UWAGA: W przypadku braku wpisania w Formularzu ofertowym oferowanego
okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż zaoferowano minimalny okres 12
miesięcy gwarancji.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożoną
przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą ilość
punktów.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91
ust. 4 ustawy Pzp).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy Pzp).
7. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
XVIII INFORMACJA
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE POWINNY
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ZOSTAĆ
UMOWY

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę,
którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania
umowy.
2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostało
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3.

4.

5.

6.

przesłane w inny sposób – z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, tj.:
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona
tylko jedna oferta.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.
Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną
wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia
odpowiedniego umocowania do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników chyba, że umowa
spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230
kodeksu spółek handlowych).
W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany, przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, wg. zasad określonych w dziale XIX.

XIX

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako
najkorzystniejsza zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy tj. przed jej
podpisaniem - do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie
stanowiącej 5 % ceny ofertowej (kwota brutto).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
art. 148 ust. 2 ustawy PZP.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy w PKO BP 38 1020 5226 0000 6402 0416 5445.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz,
Wykonawca zobowiązany jest skonsultować z Zamawiającym projekt dokumentu
gwarancji/poręczenia, potwierdzającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu wniesienie do niego ewentualnych uwag.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na
pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego oraz być wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zobowiązanie gwaranta/ poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia. Gwarancja/poręczenie winno w swej
treści, uwzględniać również pełną treść zapisu, wskazanego w ust. 13 poniżej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu gwarancji/poręczenia.
Zamawiający ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie
dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny
dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa (min.
dwa pełne dni przed podpisaniem umowy). Nie zgłoszenie zastrzeżeń w ww. terminie
przez Zamawiającego będzie uznawane za przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń.
Zaakceptowany
przez
Zamawiającego
dokument
dotyczący
zabezpieczenia,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy w sekretariacie
Zamawiającego.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na
jedną lub kilka z ww. form zabezpieczenia, określonych w ust. 2 powyżej.
Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia w terminach i na zasadach określonych
we wzorze umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (wady, niewykonanie
w całości lub części określonego zakresu usługi), Zamawiający ma prawo wykorzystać
zabezpieczenie lub jego część do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy
(np. do zlecenia wykonania na koszt Wykonawcy określonego zakresu usługi) lub do
pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi - na co Wykonawca zobowiązany jest wyrazić zgodę
i zawrzeć zapisy w przedmiotowej kwestii w treści gwarancji/poręczenia.
Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia do zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi, w dyspozycji
Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia, Zamawiający
zobowiązuje się ją zwrócić w terminach i na zasadach określonych we wzorze umowy.

XX ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymagają aneksu sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia.
4. Kary umowne zostały określone we wzorze umowy.
XXI POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, 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 niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
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3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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.
7. 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.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 powyżej wnosi się
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję,
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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.
17. 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 ustawy Pzp,
przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
18. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 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 ustawy Pzp.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
20. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
21. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
22. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia
lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 1.1 – Kosztorys ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 - JEDZ Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówień Publicznych (wzór)
Załącznik nr 3 - Wykaz usług (wzór)
Załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego (wzór)
Załącznik nr 4.1 – Oświadczenie o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych Wykonawcy
(wzór)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór)
Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy
(wzór)
Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji usługi
(wzór)
Załącznik nr 8 - Wzór umowy z załącznikami
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczątka Wykonawcy)
WYKONAWCA
...................................................
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY
W imieniu Gminy Wrocław
Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wrocław
tel./fax. +48 71 328-66-11/12

(imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy)

REGON ...………………………………
NIP ..…………………………………….
NR KONTA BANKOWEGO (m.in. do wpłaty wynagrodzenia):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OSOBA upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
……………..…………………………………………………………..(w
razie
potrzeby
należy
dołączyć
pełnomocnictwo)
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Nr telefonu
komórkowego
Nr telefonu
stacjonarnego
Nr faksu
Adres mailowy

FORMULARZ OFERTY

dla przetargu nieograniczonego na: Eksploatacja instalacji nawadniających,
napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia
1. Oferuję
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
na
warunkach
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem:

określonych

CENA OFERTOWA (BRUTTO) za okres 32 miesięcy:
…………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………..…)
w tym:
netto: ………………………………………….zł
(słownie:...………………………………………………………………………………...)
podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień
składania oferty
podatek VAT wynosi …. %, czyli ………………………………….zł
(słownie:..………………………………………………………………………………….)
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w tym:
w 2018 roku
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33
Kosztorysu ofertowego w wysokości:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
podatek VAT wynosi …. %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
oraz
wynagrodzenie orientacyjne za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 36-38
Kosztorysu ofertowego w wysokości:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)

w 2019 roku
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33
Kosztorysu ofertowego w wysokości:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
oraz
wynagrodzenie orientacyjne za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 36-38
Kosztorysu ofertowego w wysokości:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
w 2020 roku
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33
Kosztorysu ofertowego w wysokości:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
oraz
wynagrodzenie orientacyjne za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 36-38
Kosztorysu ofertowego w wysokości:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
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2. Zobowiązuję się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na nowo zainstalowane
zraszacze, elektrozawory, sterowniki, pompy, aeratory oraz na wykonanie napraw
uszkodzonych sieci wodociągowych, systemów nawadniania, deszczowania i linii
kroplujących, remontów systemu filtracji wody i sieci technologii wody oraz na
wykonanie napraw budowlanych związanych z nieszczelnością niecki fontanny na
okres ..... miesięcy, licząc od dnia odbioru potwierdzającego wykonanie prac.
3. Oświadczam, że:
1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
2) akceptuję termin płatności zgodnie z wzorem umowy,
3) jestem / nie jestem1 podatnikiem podatku VAT,
4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ,
5) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach, w zakresie i na zasadach określonych
w SIWZ, jej załącznikach w tym wzorze umowy,
6) zapoznałem się z SIWZ, jej załącznikami w tym wzorem umowy oraz wszelkimi dot.
ich modyfikacjami (o ile dotyczy), w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
7) w przypadku wybrania mojej oferty – zobowiązuję się do zawarcia umowy
w wyznaczonym terminie,
8) zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
o wartości równej 5 % ceny ofertowej brutto za wykonanie zamówienia najpóźniej
w dniu zawarcia umowy,
9) zobowiązuję się w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formie poręczenia/gwarancji – do uwzględnienia w jego treści zapisów wymaganych w
pkt. 7 Rozdziału XIX SIWZ,
10) zobowiązuję się w przypadku gdy w trakcie postępowania dojdzie do zmiany
dotyczącej mojego statusu w zakresie grupy kapitałowej – do obowiązkowej aktualizacji
oświadczenia w przedmiotowej kwestii,
11) w niniejszym postępowaniu polegać będę / nie będę polegać1 na zasobach
poniższych podmiotów trzecich, które będą jednocześnie podwykonawcami:
- ………………………………………… (podać firmy /nazwy) w zakresie …………………………………….
(opisać zakres), tj. ….. % przedmiotu zamówienia
…………………………………………
(podać
…………………………………….(opisać zakres), tj. …..

firmy
/nazwy)
w
% przedmiotu zamówienia

zakresie

12) zamierzam / nie zamierzam1 powierzyć realizację przedmiotu zamówienia
następującym podwykonawcom:
- …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców), następującą
część zamówienia: .................................................................................. (opisać
zakres) tj. ........ (%)
- …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców) następującą część
zamówienia: .................................................................................. (opisać zakres)
tj. ........ (%)
4. Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu wspólnie z innymi Wykonawcami tak/nie2
UWAGA: Jeżeli TAK to pozostali Wykonawcy składają odrębne oświadczenia w JEDZ, stanowiące Załącznik nr
2 do SIWZ (dotyczy wykluczeń oraz warunków – w zakresie w jakim, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu jaki do SIWZ (art. 25a ust. 6).

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone
zadania): …................………………………………………………………………................
1

Niepotrzebne skreślić
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b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu:
….........................................................................................................
5. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
przedsiębiorstwem - tak/nie1

bądź

małym

lub

średnim

6. Informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z późn. zm.) oznaczone są klauzulą „Nie udostępniać – Tajemnica
przedsiębiorstwa”, oraz zawarte są na stronach ……………………………. i jako powyższe nie
mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
UWAGA: W przypadku dokonania powyższego zastrzeżenia, należy wskazać zawarte w ww. dokumentach
informacje organizacyjne przedsiębiorstwa/inne informacje w rozumieniu powyższej ustawy posiadające
wartość gospodarczą oraz wskazać jakie zostały podjęte działania w celu zachowania ich poufności przed
ujawnieniem do wiadomości publicznej. Należy również wykazać (dowodami), iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia są następujące załączniki:
1)
....................................................................
2)
....................................................................
Ofertę składam na ................ kolejno ponumerowanych stronach.

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Załącznik nr 1.1 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
( wzór )
Wycena robót na rok 2018
Nazwa obiektu
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

System napowietrzania stawu na
terenie Parku Południowego
System napowietrzania stawu przy
pl. Anielewicza
System napowietrzania stawu w Parku
Nowowiejskim
System deszczowania trawników w Parku
Południowym od strony ul. Kutnowskiej
System deszczowania trawników w Parku
Południowym wokół pomnika F. Chopina
System deszczowania trawników w Parku
Południowym przy tarasie widokowym
Punkt poboru wody do podlewania trawy
przy polanie hippicznej w Parku
Południowym
System deszczowania trawnika na pl.
Katedralnym

Wartość netto
zł
eksploatacja letnia
eksploatacja
od 01.05.2018r.
zimowa
do 31.10.2018r.
od 01.11.2018r.
do 31.12.2018r.

2

3
-

-

9.

System deszczowania trawnika przy
Katedrze (strona południowa)

-

10.

System deszczowania trawników na pl.
Kościuszki

-

11.

System deszczowania trawników w
Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do
Mostu Szczytnickiego
System deszczowania trawników w Osi
Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej do
ul. Bujwida
System deszczowania trawników w Osi
Grunwaldzkiej od Mostu Grunwaldzkiego
do Ronda Reagana.
System deszczowania na terenie Osi
Grunwaldzkiej 5,9,13 przy kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa i
budynkach Politechniki
Wrocławskiej (budynek D-1 i D-2)
System nawodnienia kroplowego na
pl. Strzeleckim

-

System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Pomorskiej
System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników na terenie
Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze

-

12.

13.

14.

15.
16.

17.

-

-

-

-

-
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Lalek przy ul. Teatralnej
18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

System deszczowania terenów zieleni na
terenie Promenady Staromiejskiej od pl.
J. Pawła II do ul. Krupniczej
System deszczowania trawników +
kaskady wodne na terenie Ogrodu
Japońskiego
System deszczowania w Parku Staszica

-

-

System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Orlej / Sokolej
System deszczowania trawników przy ul.
Piłsudskiego 101 róg ul. Peronowej

-

System
nawodnienia
kroplowego
i
deszczowania trawników na terenie pięciu
Ogrodów Rezydencji Arcybiskupa
Zdrój na Wzgórzu Partyzantów

-

25.

Fontanna + deszczowanie trawników na
terenie Ossolineum przy ul. Szewskiej

26.

Fontanna na pl. Św. Macieja

27.

Fontanna przy ul. Przestrzennej

28.

Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim

29.

Fontanna w Parku Brochowskim przy ul.
Centralnej

30.

Fontanna „krasnale” pl. Teatralny

31.

Fontanna na terenie Ogrodu
Staromiejskiego
przy Teatrze Lalek
przy ul. Teatralnej
Fontanna z torem rolkowym w Parku
Staszica

32.

-

33.

Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej

34.

RAZEM

35.

RAZEM (a+b)

-

a) poz. 1-33

b) poz. 24-33

36.
Wymiana na nowe pomp z fontann
– 7 szt.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Wymiana na nowe aeratorów ze stawu – Cena jednostkowa - ................... zł
4 szt.
Wartość netto
- ................... zł

Wymiana na nowe wirników - 4 szt.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł
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37.

Naprawa sieci zasilania w wodę – 135
mb.

Naprawa instalacji deszczowania i linii
kroplującej - 235 mb.

Remont systemu filtracji wody - 1 kpl.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Remont sieci technologii wody - 1 kpl.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

38.

Naprawy związane z nieszczelnością
niecki fontanny - 36 m2

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

39.

RAZEM poz. 36-38

40.

RAZEM poz. 35,39

41.

Podatek VAT – ……. %

42

OGÓŁEM

Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny
ryczałtowe.
1) Stawka 1 roboczogodziny (bez narzutów) - .................. zł,
2) Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania
zamówienia:
a) Samochód dostawczy do 5 ton
.................... zł,
b) Agregat prądotwórczy
.....................zł,
c) Sprzęt pływający typu ponton
.....................zł,
3) Koszty ogólne
.....................%
4) Zysk
.....................%
5) Koszty zakupu
.....................%

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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KOSZTORYS OFERTOWY
( wzór )
Wycena robót na rok 2019
Nazwa obiektu
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

System napowietrzania stawu na
terenie Parku Południowego
System napowietrzania stawu przy
pl. Anielewicza
System napowietrzania stawu w Parku
Nowowiejskim
System deszczowania trawników w Parku
Południowym od strony ul. Kutnowskiej
System deszczowania trawników w Parku
Południowym wokół pomnika F. Chopina
System deszczowania trawników w Parku
Południowym przy tarasie widokowym
Punkt poboru wody do podlewania trawy
przy polanie hippicznej w Parku
Południowym
System deszczowania trawnika na pl.
Katedralnym

Wartość netto
zł
eksploatacja letnia
eksploatacja
od 01.04.2019r.
zimowa
do 31.10.2019r.
od 01.01.2019r.
do 31.03.2019r.
i od 01.11.2019r.
do 31.12.2019r.

2

3
-

-

9.

System deszczowania trawnika przy
Katedrze (strona południowa)

-

10.

System deszczowania trawników na pl.
Kościuszki

-

11.

System deszczowania trawników w
Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do
Mostu Szczytnickiego
System deszczowania trawników w Osi
Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej do
ul. Bujwida
System deszczowania trawników w Osi
Grunwaldzkiej od Mostu Grunwaldzkiego
do Ronda Reagana.
System deszczowania na terenie Osi
Grunwaldzkiej 5,9,13 przy kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa i
budynkach Politechniki
Wrocławskiej (budynek D-1 i D-2)
System nawodnienia kroplowego na
pl. Strzeleckim

-

System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Pomorskiej
System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników na terenie
Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze
Lalek przy ul. Teatralnej
System deszczowania terenów zieleni na
terenie Promenady Staromiejskiej od pl.

-

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

-

-

-

-

-

-
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J. Pawła II do ul. Krupniczej
19.

20.
21.

22.
23.

24.

System deszczowania trawników +
kaskady wodne na terenie Ogrodu
Japońskiego
System deszczowania w Parku Staszica

-

System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Orlej / Sokolej
System deszczowania trawników przy ul.
Piłsudskiego 101 róg ul. Peronowej

-

System
nawodnienia
kroplowego
i
deszczowania trawników na terenie pięciu
Ogrodów Rezydencji Arcybiskupa
Zdrój na Wzgórzu Partyzantów

-

25.

Fontanna + deszczowanie trawników na
terenie Ossolineum przy ul. Szewskiej

26.

Fontanna na pl. Św. Macieja

27.

Fontanna przy ul. Przestrzennej

28.

Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim

29.

Fontanna w Parku Brochowskim przy ul.
Centralnej

30.

Fontanna „krasnale” pl. Teatralny

31.

Fontanna na terenie Ogrodu
Staromiejskiego
przy Teatrze Lalek
przy ul. Teatralnej
Fontanna z torem rolkowym w Parku
Staszica

32.
33.

Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej

34.

RAZEM

35.

RAZEM (a+b)

-

-

a) poz. 1-33

b) poz. 24-33

36.
Wymiana na nowe pomp z fontann
– 7 szt.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Wymiana na nowe aeratorów ze stawu – Cena jednostkowa - ................... zł
4 szt.
Wartość netto
- ................... zł

Wymiana na nowe wirników - 4 szt.
37.

Naprawa sieci zasilania w wodę – 135
mb.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł
Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł
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Naprawa instalacji deszczowania i linii
kroplującej - 235 mb.

Remont systemu filtracji wody - 1 kpl.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Remont sieci technologii wody - 1 kpl.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

38.

Naprawy związane z nieszczelnością
niecki fontanny - 36 m2

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

39.

RAZEM poz. 36-38

40.

RAZEM poz. 35,39

41.

Podatek VAT – ……. %

42

OGÓŁEM

Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny
ryczałtowe.
1) Stawka 1 roboczogodziny (bez narzutów) - .................. zł,
2) Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania
zamówienia:
a) Samochód dostawczy do 5 ton
.................... zł,
b) Agregat prądotwórczy
.....................zł,
c) Sprzęt pływający typu ponton
.....................zł,
3) Koszty ogólne
.....................%
4) Zysk
.....................%
5) Koszty zakupu
.....................%

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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KOSZTORYS OFERTOWY
( wzór )
Wycena robót na rok 2020

Nazwa obiektu
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

System napowietrzania stawu na
terenie Parku Południowego
System napowietrzania stawu przy
pl. Anielewicza
System napowietrzania stawu w Parku
Nowowiejskim
System deszczowania trawników w Parku
Południowym od strony ul. Kutnowskiej
System deszczowania trawników w Parku
Południowym wokół pomnika F. Chopina
System deszczowania trawników w Parku
Południowym przy tarasie widokowym
Punkt poboru wody do podlewania trawy
przy polanie hippicznej w Parku
Południowym
System deszczowania trawnika na pl.
Katedralnym

Wartość netto
zł
eksploatacja letnia
eksploatacja
od 01.04.2020r.
zimowa
do 31.10.2020r.
od 01.01.2020r.
do 31.03.2020r.
i od 01.11.2020r.
do 31.12.2020r.

2

3
-

-

9.

System deszczowania trawnika przy
Katedrze (strona południowa)

-

10.

System deszczowania trawników na pl.
Kościuszki

-

11.

System deszczowania trawników w
Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do
Mostu Szczytnickiego
System deszczowania trawników w Osi
Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej do
ul. Bujwida
System deszczowania trawników w Osi
Grunwaldzkiej od Mostu Grunwaldzkiego
do Ronda Reagana.
System deszczowania na terenie Osi
Grunwaldzkiej 5,9,13 przy kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa i
budynkach Politechniki
Wrocławskiej (budynek D-1 i D-2)
System nawodnienia kroplowego na
pl. Strzeleckim

-

System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Pomorskiej
System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników na terenie
Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze
Lalek przy ul. Teatralnej

-

12.

13.

14.

15.
16.

17.

-

-

-

-

-
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18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

System deszczowania terenów zieleni na
terenie Promenady Staromiejskiej od pl.
J. Pawła II do ul. Krupniczej
System deszczowania trawników +
kaskady wodne na terenie Ogrodu
Japońskiego
System deszczowania w Parku Staszica

-

-

System nawadniania kroplowego i
deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Orlej / Sokolej
System deszczowania trawników przy ul.
Piłsudskiego 101 róg ul. Peronowej

-

System
nawodnienia
kroplowego
i
deszczowania trawników na terenie pięciu
Ogrodów Rezydencji Arcybiskupa
Zdrój na Wzgórzu Partyzantów

-

25.

Fontanna + deszczowanie trawników na
terenie Ossolineum przy ul. Szewskiej

26.

Fontanna na pl. Św. Macieja

27.

Fontanna przy ul. Przestrzennej

28.

Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim

29.

Fontanna w Parku Brochowskim przy ul.
Centralnej

30.

Fontanna „krasnale” pl. Teatralny

31.

Fontanna na terenie Ogrodu
Staromiejskiego
przy Teatrze Lalek
przy ul. Teatralnej
Fontanna z torem rolkowym w Parku
Staszica

32.

-

33.

Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej

34.

RAZEM

35.

RAZEM (a+b)

-

a) poz. 1-33

b) poz. 24-33

36.
Wymiana na nowe pomp z fontann
– 7 szt.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Wymiana na nowe aeratorów ze stawu – Cena jednostkowa - ................... zł
4 szt.
Wartość netto
- ................... zł

Wymiana na nowe wirników - 4 szt.
37.

Naprawa sieci zasilania w wodę – 135
mb.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł
Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł
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Naprawa instalacji deszczowania i linii
kroplującej - 235 mb.

Remont systemu filtracji wody - 1 kpl.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

Remont sieci technologii wody - 1 kpl.

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

38.

Naprawy związane z nieszczelnością
niecki fontanny - 36 m2

Cena jednostkowa - ................... zł
Wartość netto
- ................... zł

39.

RAZEM poz. 36-38

40.

RAZEM poz. 35,39

41.

Podatek VAT – ……. %

42

OGÓŁEM

Dane wyjściowe do kosztorysowania na podstawie których wyliczono ceny
ryczałtowe.
1) Stawka 1 roboczogodziny (bez narzutów) - .................. zł,
2) Stawka 1 motogodziny (bez narzutów) pracy sprzętu niezbędnego do wykonania
zamówienia:
a) Samochód dostawczy do 5 ton
.................... zł,
b) Agregat prądotwórczy
.....................zł,
c) Sprzęt pływający typu ponton
.....................zł,
3) Koszty ogólne
.....................%
4) Zysk
.....................%
5) Koszty zakupu
.....................%

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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ZP/PN/11/2018/DPIR

Załącznik nr 2 do SIWZ

STANDARDOWY FORMULARZ
JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia3. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia4 w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej:
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.
Tożsamość zamawiającego5
Odpowiedź:
Nazwa:

Zarząd Zieleni Miejskiej

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy
dokument?
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia6:

Odpowiedź:
Eksploatacja instalacji
nawadniających, napowietrzających i
fontann na terenie zieleni miejskiej
Wrocławia

ZP/PN/11/2018/DPIR
Numer referencyjny nadany sprawie przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający
(jeżeli dotyczy)7:
Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

3

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu
dokumentowi zamówienia.
4
W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
5
Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.
6
Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.
7
Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY
Identyfikacja:

Odpowiedź:

Nazwa:

[ ]

Numer VAT, jeżeli dotyczy:

[ ]

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

[ ]

Adres pocztowy:

[……]

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów8:

[……]

Telefon:

[……]

Adres e-mail:

[……]

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

[……]

Informacje ogólne:

Odpowiedź:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem9?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest
zastrzeżone10: czy wykonawca jest zakładem
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem
społecznym”11 lub czy będzie realizował
zamówienie w ramach programów zatrudnienia
chronionego?
Jeżeli tak,
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do
której kategorii lub których kategorii pracowników
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
należą dani pracownicy.

[] Tak [] Nie

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do
urzędowego
wykazu
zatwierdzonych
wykonawców
lub
posiada
równoważne
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)?

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy

[…]

[….]

Jeżeli tak:
8

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 milionów EUR.
10
Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.
11
Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub
defaworyzowanych.
9
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Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich
przypadkach,
sekcji
C
niniejszej części, uzupełnić część V (w
stosownych przypadkach) oraz w każdym
przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać nazwę wykazu lub
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie
elektronicznej, proszę podać:
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące
podstawę wpisu do wykazu lub wydania
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie12:
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?
Jeżeli nie:
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zależności od przypadku.
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia:
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
zaświadczenie odnoszące się do płatności
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków
lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej
bazy danych w dowolnym państwie
członkowskim?
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Rodzaj uczestnictwa:
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi
wykonawcami13?

a) [……]

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
c) [……]

d) [] Tak [] Nie

e) [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]
Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie
dokumenty zamówienia.
Jeżeli tak:
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców
biorących wspólnie udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorącej udział:

a): [……]

b): [……]

c): [……]

Części

Odpowiedź:

W stosownych przypadkach wskazanie części

[ ]

12
13

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.
Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.
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zamówienia, w odniesieniu do której (których)
wykonawca zamierza złożyć ofertę.
B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY
W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia:
Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile Odpowiedź:
istnieją:
Imię i nazwisko,
[……],
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są
[……]
wymagane:
Stanowisko/Działający(-a) jako:
[……]
Adres pocztowy:
[……]
Telefon:
[……]
Adres e-mail:
[……]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe
[……]
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):
C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW
Zależność od innych podmiotów:
Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych
[] Tak [] Nie
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji
określonych poniżej w części IV oraz
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych
poniżej w części V?
Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć –
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V14.
D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA
(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot
zamawiający wprost tego zażąda.)
Podwykonawstwo:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części
zamówienia?

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać
wykaz proponowanych podwykonawców:
[…]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.
Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO
W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

14

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.
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1.

udział w organizacji przestępczej15;

korupcja16;
nadużycie finansowe17;
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną18
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu19
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi20.
Podstawy związane z wyrokami skazującymi
za przestępstwo na podstawie przepisów
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej
dyrektywy:
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z
jednego z wyżej wymienionych powodów,
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w
którym okres wykluczenia określony
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Jeżeli tak, proszę podać22:
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody)
skazania;
b) wskazać, kto został skazany [ ];
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio
ustalone w wyroku:

W przypadku skazania, czy wykonawca
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej
podstawy wykluczenia24 („samooczyszczenie”)?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki25:

Odpowiedź:

[] Tak [] Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]21

a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]

b) [……]
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(y), którego(-ych) to dotyczy.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……][……]23
[] Tak [] Nie

[……]

15

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
16
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54).
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu
zamawiającego) lub wykonawcy.
17
W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).
18
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji
ramowej.
19
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
20
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
21
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
22
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
23
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
24
Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
25
Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.
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B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
Płatność podatków lub składek na
ubezpieczenie społeczne:
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich
obowiązków dotyczących płatności podatków
lub składek na ubezpieczenie społeczne,
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne
niż państwo siedziby?

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

Składki na
ubezpieczenia
społeczne

Podatki

Jeżeli nie, proszę wskazać:
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to
dotyczy;
b) jakiej kwoty to dotyczy?
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie
obowiązków:
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej:
Czy

ta decyzja
wiążąca?

jest

ostateczna

–

Proszę podać datę wyroku lub
decyzji.

–

W przypadku wyroku, o ile
została w nim bezpośrednio
określona,
długość
okresu
wykluczenia:

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki:
d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje
obowiązki, dokonując płatności należnych
podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne, lub też zawierając wiążące
porozumienia w celu spłaty tych należności,
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe
odsetki lub grzywny?
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:

i

a) [……]

a) [……]

b) [……]

b) [……]

c1) [] Tak [] Nie

c1) [] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

–

[] Tak [] Nie

–

[……]

–

[……]

–

[……]

–

[……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

c2) [ …]
d) [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę
podać szczegółowe
informacje na ten
temat: [……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 26
[……][……][……]

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI27

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.
Informacje dotyczące ewentualnej
Odpowiedź:
niewypłacalności, konfliktu interesów lub
wykroczeń zawodowych
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy,
[] Tak [] Nie

26
27

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.
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naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa
środowiska, prawa socjalnego i prawa
pracy28?

Czy wykonawca znajduje się w jednej z
następujących sytuacji:
a) zbankrutował; lub
b) prowadzone jest wobec niego
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
lub
c) zawarł układ z wierzycielami; lub
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych29; lub
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?
Jeżeli tak:
–

Proszę podać szczegółowe informacje:

–

Proszę podać powody, które pomimo
powyższej
sytuacji
umożliwiają
realizację
zamówienia,
z
uwzględnieniem
mających
zastosowanie przepisów krajowych i
środków dotyczących kontynuowania
działalności gospodarczej30.

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
Czy wykonawca jest winien poważnego
wykroczenia zawodowego31?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami
porozumienia mające na celu zakłócenie
konkurencji?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesów32 spowodowanym jego udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(„samooczyszczenie”)?
[] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

–

[……]

–

[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie
[……]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

[…]

28

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.
30
Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f)
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
31
W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
32
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
29
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Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w
inny sposób zaangażowany(-e) w
przygotowanie postępowania o udzielenie
zamówienia?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w
sprawie koncesji została rozwiązana przed
czasem, lub w której nałożone zostało
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje
w związku z tą wcześniejszą umową?
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje
na ten temat:
Czy wykonawca może potwierdzić, że:
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) nie zataił tych informacji;
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić
dokumenty potwierdzające wymagane przez
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający;
oraz
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji
przez instytucję zamawiającą lub podmiot
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które
mogą dać mu nienależną przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zamówienia?

[] Tak [] Nie

[…]

[] Tak [] Nie

[…]
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:
[……]
[] Tak [] Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze
wyłącznie krajowym
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia
o charakterze wyłącznie krajowym określone w
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia?
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest
dostępna w formie elektronicznej, proszę
wskazać:
W przypadku gdy ma zastosowanie
którakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wyłącznie krajowym, czy
wykonawca przedsięwziął środki w celu
samooczyszczenia?
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:

33

Odpowiedź:
[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]33
[] Tak [] Nie

[……]

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
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Część IV: Kryteria kwalifikacji
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca
oświadcza, że:
α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI
Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:
Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów Odpowiedź
kwalifikacji
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:
[] Tak [] Nie
A: KOMPETENCJE
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Kompetencje
Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
[…]
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
państwie członkowskim siedziby wykonawcy34:
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na
usługi:
[] Tak [] Nie
Czy konieczne jest posiadanie określonego
zezwolenia lub bycie członkiem określonej
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub
status członkowski chodzi, i wskazać, czy
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia
usługi, o której mowa, w państwie siedziby
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie
wykonawcy?
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówienia jest następujący:
i/lub
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta
określonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
następujący35 ():
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
[……][……][……]
formie elektronicznej, proszę wskazać:
2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
obszarze działalności gospodarczej objętym
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
zamówieniem i określonym w stosownym
rok: [……] obrót: [……] […] waluta
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
34
Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.
35
Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
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następujący:
i/lub
2b) Jego średni roczny obrót w
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej
liczby lat wymaganej w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest
następujący36:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za
cały wymagany okres, proszę podać datę
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:
4) W odniesieniu do wskaźników finansowych37
określonych w stosownym ogłoszeniu lub
dokumentach zamówienia wykonawca
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci)
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są)
następująca(-e):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
następującą kwotę:
Jeżeli te informacje są dostępne w formie
elektronicznej, proszę wskazać:
6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogów ekonomicznych lub finansowych,
które mogły zostać określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia,
wykonawca oświadcza, że
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X
do Y38 – oraz wartość):
[……], [……]39

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……] […] waluta
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[……]

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Zdolność techniczna i zawodowa
Odpowiedź:
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień
Liczba lat (okres ten został wskazany w
publicznych na roboty budowlane:
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
W okresie odniesienia40 wykonawca wykonał
zamówienia): […]
następujące roboty budowlane określonego
Roboty budowlane: [……]
rodzaju:
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
zadowalającego wykonania i rezultatu w
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
odniesieniu do najważniejszych robót
[……][……][……]
budowlanych jest dostępna w formie
elektronicznej, proszę wskazać:

36

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
38
Np. stosunek aktywów do zobowiązań.
39
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
40
Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.
37
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1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień
publicznych na dostawy i zamówień
publicznych na usługi:
W okresie odniesienia41 wykonawca zrealizował
następujące główne dostawy określonego
rodzaju lub wyświadczył następujące główne
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców,
zarówno publicznych, jak i prywatnych42:
2) Może skorzystać z usług następujących
pracowników technicznych lub służb
technicznych43, w szczególności tych
odpowiedzialnych za kontrolę jakości:
W przypadku zamówień publicznych na roboty
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić
do następujących pracowników technicznych lub
służb technicznych o wykonanie robót:
3) Korzysta z następujących urządzeń
technicznych oraz środków w celu
zapewnienia jakości, a jego zaplecze
naukowo-badawcze jest następujące:
4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł
stosować następujące systemy zarządzania
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:
5) W odniesieniu do produktów lub usług o
złożonym charakterze, które mają zostać
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu
do produktów lub usług o szczególnym
przeznaczeniu:
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli44 swoich zdolności produkcyjnych lub
zdolności technicznych, a w razie konieczności
także dostępnych mu środków naukowych i
badawczych, jak również środków kontroli
jakości?
6) Następującym wykształceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się:
a) sam usługodawca lub wykonawca:
lub (w zależności od wymogów określonych w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia):
b) jego kadra kierownicza:
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca
będzie mógł stosować następujące środki
zarządzania środowiskowego:
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach są następujące

Liczba lat (okres ten został wskazany w
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach
zamówienia): […]
Opis
Kwoty
Daty
Odbiorcy

[……]

[……]

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

a) [……]

b) [……]
[……]

Rok, średnie roczne zatrudnienie:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]
Rok, liczebność kadry kierowniczej:
[……], [……]
[……], [……]
[……], [……]

41

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
42
Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych,
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.
43
W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić
odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
44
Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.
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9) Będzie dysponował następującymi
narzędziami, wyposażeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamówienia:
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić
podwykonawcom45 następującą część
(procentową) zamówienia:
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy
lub fotografie produktów, które mają być
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć
świadectwo autentyczności.
Wykonawca oświadcza ponadto, że w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
świadectwa autentyczności.
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
12) W odniesieniu do zamówień publicznych na
dostawy:
Czy wykonawca może przedstawić wymagane
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe
instytuty lub agencje kontroli jakości o
uznanych kompetencjach, potwierdzające
zgodność produktów poprzez wyraźne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, które zostały określone w stosownym
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać,
jakie inne środki dowodowe mogą zostać
przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

[……]

[……]

[] Tak [] Nie

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]
[] Tak [] Nie

[…]
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w
ogłoszeniu.
Systemy zapewniania jakości i normy
Odpowiedź:
zarządzania środowiskowego
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymaganych norm zapewniania
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób
[……] [……]
niepełnosprawnych?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: (adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:
[……][……][……]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić
[] Tak [] Nie
zaświadczenia sporządzone przez niezależne
jednostki, poświadczające spełnienie przez
wykonawcę wymogów określonych systemów
lub norm zarządzania środowiskowego?
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić,
[……] [……]
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów
45
Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

60

lub norm zarządzania środowiskowego mogą
zostać przedstawione:
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w
formie elektronicznej, proszę wskazać:

(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
[……][……][……]

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:
Wykonawca oświadcza, że:
Ograniczanie liczby kandydatów
Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i
[….]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone
[] Tak [] Nie47
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w
formie dokumentów, proszę wskazać dla
każdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów
dowodów w formie dokumentów są dostępne w
(adres internetowy, wydający urząd lub organ,
postaci elektronicznej46, proszę wskazać dla
dokładne dane referencyjne dokumentacji):
każdego z nich:
[……][……][……]48
Część VI: Oświadczenia końcowe
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego
wprowadzenia w błąd.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki,
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków,
w których:
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w
dowolnym państwie członkowskim49, lub
b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.50, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już
posiada odpowiednią dokumentację.
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].
Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

46

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
48
Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.
49
Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.
50
W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.
47
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ZP/PN/11/2018/DPIR
Załącznik nr 3 do SIWZ
(wzór)

Wykaz usług
do realizacji zamówienia publicznego na: Eksploatacja instalacji nawadniających,
napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej Wrocławia

Lp.

Przedmiot
zamówienia

A

B

Wartość
brutto

C

Zamawiający

Termin
realizacji
od – do
/d –m – r /

D

E

Doświadczenie
własne
Wykonawcy /
Wykonawca
polega na wiedzy
i doświadczeniu
innych podmiotów
F
Własne / oddane do
dyspozycji*

Własne/oddane do
dyspozycji*

Własne/oddane
do dyspozycji*

Własne / oddane do
dyspozycji*

Uwaga:
Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, iż usługi zostały wykonane należycie.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne i informacje,
z których wynikać będzie spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

* niepotrzebne skreślić
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ZP/PN/11/2018/DPIR

Załącznik nr 4 do SIWZ
(wzór)

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego na:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia

Wykształcenie

Lp.

Imię i
nazwis
ko

Doświadcze
nie
zawodowe

1

2

3

4

Stanowisko
przy realizacji
zamówienia
(zakres
wykonywanych
czynności)

Uprawni
enia
(nazwa,
nr)

5

6

Informacja o
sposobie
dysponowania
osobą

7
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*
Własne/ oddane
do dyspozycji*

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki, podając
informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

kompletne

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

* niepotrzebne skreślić
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ZP/PN/11/2018/DPIR

Załącznik nr 4.1 do SIWZ
(wzór)

Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacjach zawodowych
osób skierowanych przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego na:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia

OŚWIADCZAM, ŻE:
Osoby
skierowane
do
realizacji
zamówienia
posiadają
następujące
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji
i
urządzeń
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę oraz co najmniej 2 lata
doświadczenia zawodowego w wymaganej specjalności,
b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę
oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wymaganej specjalności.

………………… (miejscowość), dnia ……………… r.
…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Załącznik nr 5 do SIWZ
(wzór)

do realizacji zamówienia publicznego na:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia

Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp

OŚWIADCZAM, ŻE:
● Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej *
● Przynależę do tej samej grupy kapitałowej i załączam listę podmiotów przynależących
do tej samej grupy kapitałowej i ich siedzibę *
• Nie przynależę do żadnej grupy kapitałowej *

• Jednocześnie oświadczam, że pomimo przynależności do grupy kapitałowej istniejące
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu z
uwagi na poniższą argumentację/dowody *:
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
UWAGA: Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom
odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

….……………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

* niepotrzebne skreślić
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ZP/PN/11/2018/DPIR

Załącznik nr 6 do SIWZ
(wzór)

do realizacji zamówienia publicznego na:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
WYKONAWCY
PODMIOT/TY UDOSTĘPNIAJĄCY/CE SWOJE ZASOBY:
Lp.
Nazwa Podmiotu

Adres(y) Podmiotu(ów)

Działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Pzp oraz § 9 ust. ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r., poz. 1126),
oświadczam że:
1. Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres
Wykonawcy):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
następujących zasobów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(wskazać dokładnie odpowiedni zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów Podmiotu trzeciego w zakresie
następujących warunków: a) sytuacja ekonomiczna lub finansowa, b) zdolność techniczna lub zawodowa.
Należy rozpisać dokładnie czy chodzi np.:
Ad. a) ubezpieczenie, zdolność finansowo - kredytową, kwestie wynikające ze sprawozdania finansowego lub
jego części, roczny obrót lub obrót w obszarze objętym zamówieniem – w zależności od postawionych
warunków udziału w postępowaniu;
Ad. b) doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych/dostaw/usług, posiadane określonych narzędzi,
określone wyposażenie zakładu, posiadanie określonych urządzeń technicznych, średnie roczne zatrudnienie,
liczebność kadry kierowniczej, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie osób
przeznaczonych do realizacji zamówienia w określonym zakresie – w zależności od postawionych
warunków udziału w postępowaniu)

na potrzeby realizacji zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
(wskazać dokładnie nazwę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)
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2. Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie
na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać dokładnie sposób wykorzystania zasobów Podmiotu trzeciego przez Wykonawcę przy wykonywaniu
zamówienia objętego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wskazanego w pkt 1 powyżej)

3. Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać - opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z Podmiotem trzecim np.: rodzaj łączącej
strony umowy w przedmiotowym zakresie)

4. Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia jest
następujący:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać dokładnie zakres i okres udziału Podmiotu trzeciego
przy wykonywaniu zamówienia)

5. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą Pzp odpowiadam
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę winy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

….……………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu
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Załącznik nr 7 do SIWZ
(wzór)

Wykaz narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy w celu realizacji usługi,
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
do realizacji zamówienia publicznego na:
Eksploatacja instalacji nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie
zieleni miejskiej Wrocławia

Lp.

Rodzaj wymaganych narzędzi
i urządzeń

Wymagana
ilość

1
1

2
Samochód dostawczy do 5 ton

3
1 szt.

Narzędzia i
urządzenia,
którymi
Wykonawca
dysponuje lub
będzie
dysponował
4

Informacja o
sposobie
dysponowania

5
Własne/ oddane do
dyspozycji*

2

Agregat prądotwórczy

1 szt.
Własne/ oddane do
dyspozycji*

3

Sprzęt pływający typu ponton

1 szt.
Własne/ oddane do
dyspozycji*

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki, podając
informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

………………… (miejscowość), dnia ………………. r.

kompletne

…………………………………………
Podpis czytelny lub nieczytelny
z pieczątką imienną osoby lub osób
upoważnionych do podpisu

* niepotrzebne skreślić
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ZP/PN/11/2018/DPIR
Załącznik nr 8 do SIWZ
(wzór umowy)

UMOWA nr ................
zawarta w dniu ............. r. we Wrocławiu pomiędzy:
Gminą Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP 897-13-83-551,
w imieniu której działa Zarząd Zieleni Miejskiej z siedzibą przy ul. Trzebnickiej 33, 50231 Wrocław, zwaną w dalszej części umowy: „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Krzysztof Działa – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
działający na podstawie pełnomocnictwa Nr 74/III/JO/11 Prezydenta Wrocławia z dnia
01.04.2011 roku
a
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………..,
zamieszkałym/z siedzibą ………………………………………………………………………………………………………,
działającą na podstawie/zarejestrowaną w .…………………………………………………………...……………
o numerze NIP: …................................, REGON: …………………………………….
reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………
2. …………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy: ,,Wykonawcą’’,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego wszczętego w dniu ...................... r. przeprowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie ze złożoną
ofertą, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i sztuki
budowlanej,
zadania
polegającego
na
eksploatacji
instalacji
nawadniających, napowietrzających i fontann na terenie zieleni miejskiej
Wrocławia zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Eksploatacja o której mowa w ust. 1 będzie prowadzona na n/w obiektach.
1) System napowietrzania stawu na terenie Parku Południowego,
2) System napowietrzania stawu przy pl. Anielewicza,
3) System napowietrzania stawu w Parku Nowowiejskim,
4) System deszczowania trawników w Parku Południowym od strony ul. Kutnowskiej,
5) System deszczowania trawników w Parku Południowym wokół pomnika F.Chopina,
6) System deszczowania trawników w Parku Południowym przy tarasie widokowym,
7) Punkt poboru wody do podlewania trawy przy polanie hippicznej w Parku
Południowym,
8) System deszczowania trawnika na pl. Katedralnym,
9) System deszczowania trawnika przy Katedrze (strona południowa),
10) System deszczowania trawników na pl. Kościuszki,
11) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Norwida do Mostu
Szczytnickiego,
12) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od ul. Piastowskiej
do ul. Bujwida,
13) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej od Mostu Grunwaldzkiego
do Ronda Reagana,
14) System deszczowania trawników w Osi Grunwaldzkiej 5, 9, 13 przy kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa i budynkach Politechniki Wrocławskiej (D-1 i D2),
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15) System nawodnienia kroplowego na pl. Strzeleckim,
16) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Pomorskiej,
17) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników na terenie Ogrodu
Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy ul. Teatralnej,
18) System deszczowania terenów zieleni na terenie Promenady Staromiejskiej od Placu
Jana Pawła II do ulicy Krupniczej,
19) System deszczowania trawników + kaskady wodne na terenie Ogrodu Japońskiego,
20) System deszczowania w Parku Staszica,
21) System nawadniania kroplowego i deszczowania trawników zieleńca przy
ul. Orlej/Sokolej,
22) Fontanna + deszczowanie trawników na terenie Ossolineum przy ul. Szewskiej,
23) Fontanna na pl. Św. Macieja,
24) Fontanna przy ul. Przestrzennej,
25) Fontanna na Wzgórzu Słowiańskim,
26) Fontanna w Parku Brochowskim przy ul. Centralnej,
27) Fontanna „krasnale” pl. Teatralny,
28) Fontanna na terenie Ogrodu Staromiejskiego przy Teatrze Lalek przy
ul. Teatralnej,
29) Fontanna z torem rolkowym w Parku Staszica,
30) Fontanna przy Osi Grunwaldzkiej,
31) Zdrój na Wzgórzu Partyzantów,
32) System deszczowania trawników przy ul. Piłsudskiego 101 róg ul. Peronowej,
33) System nawodnienia kroplowego i deszczowania trawników na terenie Ogrodów
Rezydencji Arcybiskupa.

§2
1.

Szczegółowy zakres czynności eksploatacyjnych Wykonawcy obejmuje:
1) Czynności rozliczane wg ceny ryczałtowej określonej w kosztorysie
ofertowym (poz. od 1 do 33)
a) Aeratory – napowietrzacze – eksploatacja letnia od 1.05.2018r. do
31.10.2018r.,
1.04.2019r.
do
31.10.2019r.,
1.04.2020r.
do
31.10.2020r.
− Pobranie aeratorów z siedziby Zamawiającego.
− Położenie aeratorów na stawach polegające na zakotwieniu do betonowych
obciążników oraz na połączeniu elektrycznym kabli (mufowaniu).
− Ustawienie poziomu aeratorów na wodzie – dostosowanie do poziomu wody
w stawach.
− Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.
− Ustawienie sterowników i uruchomienie aeratorów.
− Bieżąca kontrola prawidłowości pracy polegająca na podnoszeniu aeratorów
z wody i czyszczeniu sit aeratorów na silnikach, regulacji poziomu
położenia aeratora na wodzie. Bieżące kontrole należy wykonywać
w zależności od stopnia zanieczyszczenia sit aeratora.
− Wymiana oleju w silnikach zgodnie z terminami technologicznymi.
− Na zakończenie sezonu wyjęcie aeratorów ze stawów, zabezpieczenie kabli
elektrycznych, kotw, naciągów, wyczyszczenie urządzeń i dostarczenie ich
do siedziby Zamawiającego.
b) Systemy nawadniania – eksploatacja letnia od 1.05.2018r. do
31.10.2018r.,
1.04.2019r.
do
31.10.2019r.,
1.04.2020r.
do
31.10.2020r.
− Wiosenne uruchomienie systemów polegające na napełnieniu instalacji
wodą, usunięcie zaistniałych po sezonie zimowym awarii wodociągów
i zraszaczy.
− Montaż sterowników bateryjnych w studzienkach zaworowych – połączenie
cewek elektrozaworów ze sterownikami.
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− Ustawienie sterowników na wymagane czasy nawadniania – współpraca
z firmami zajmującymi się obsługą terenów zieleni.
− Bieżąca obsługa w sezonie polegająca na usunięciu awarii wodociągów,
zraszaczy, elektrozaworów, sterowników – wymiana na nowe jeżeli uległy
awarii lub zostały zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.
− Zmiana ustawień sterownika związana z koniecznością zwiększenia lub
zmniejszenia dawki wody, która uzależniona jest od temperatury
zewnętrznej.
− Zakończenie sezonu polegające na opróżnieniu instalacji z wody,
demontażu sterowników i złożeniu ich w siedzibie Zamawiającego.
− Współpraca z firmami zajmującymi się bieżącym utrzymaniem terenów
zieleni.
− Zgłaszanie Zamawiającemu i Policji o powstałych zniszczeniach na skutek
wandalizmu.
Cena ryczałtowa obejmuje naprawę lub wymianę na nowe (łącznie
z kosztem użytych do naprawy lub wymiany materiałów) zraszaczy,
elektrozaworów i sterowników, które uległy awarii, zostały
zniszczone aktem wandalizmu lub uległy kradzieży.
c)

Fontanny – eksploatacja letnia od 1.05.2018r. do 31.10.2018r.,
1.04.2019r. do 31.10.2019r., 1.04.2020r. do 31.10.2020r.

−
−

−
−
−

−
−

Przygotowanie do okresu eksploatacyjnego (rozruch pozimowy) – przed
napełnianiem wody i uruchomieniem należy oczyścić zbiorniki, muszle
fontann i instalacje wodne z zanieczyszczeń i glonów.
Utrzymanie stałej gotowości technicznej urządzeń tj. pompy, filtry,
urządzenia kontrolno-pomiarowe pH, chlor, redox, dysze i rurociągi
fontanny, system wentylacji komory technologicznej, urządzenia sterujące
i zasilania elektrycznego, spusty i wpusty wody do niecki.
Dozowanie środków chemicznych w zakresie utrzymania pH-chlor-redox.
Czyszczenie filtrów wody. Utrzymanie w czystości niecki fontanny.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni wszystkie środki chemiczne
niezbędne do utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie.
Wykonawca zapewni również wszystkie niezbędne środki chemiczne do
utrzymania komory technologicznej i zaplecza sanitarnego w czystości.
Prowadzenie dziennika przeglądów dla każdej fontanny.

Informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach
i uszkodzeniach zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz
konstrukcji komory technologicznej i niecki fontanny.
− Prowadzenie pomiarów i przeglądów urządzeń elektrycznych.
− Prowadzenie zgodnie z przepisami BHP prac związanych z bieżącą obsługą
ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby zatrudnione przy środkach
chemicznych dozowanych do układu technologicznego fontanny. Wszystkie
prace prowadzone w wodzie powinny być dokonywane z odpowiednią
asekuracją.
− Okresowa wymiana wody w trakcie sezonu eksploatacyjnego w muszlach
fontann i zbiornikach w zależności od stopnia zanieczyszczenia.
Cena
ryczałtowa
obejmuje
wartość
środków
chemicznych
stosowanych do uzdatniania wody i czyszczenia wszystkich
elementów fontann podlegających czyszczeniu.
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d)

Fontanny – eksploatacja zimowa - od 1.11.2018r. do 31.12.2018r. oraz
od 01.01.2019r. do 31.03.2019r., od 1.11.2019r. do 31.12.2019r., od
01.01.2020r. do 31.03.2020r. oraz od 1.11.2020r. do 31.12.2020r.,
Kontrola fontann (dwa razy w tygodniu na każdym obiekcie), polegająca na:
− zapewnieniu dodatniej temperatury w komorze technicznej do minimum
+5oC, poprzez cykliczne włączanie grzejników elektrycznych,
− włączaniu wentylacji wyciągowej – zabezpieczającej przed nadmierną
wilgocią,
− wypompowywaniu zgromadzonej wody z posadzki komory technicznej,
która mogłaby wystąpić z sieci wodociągowej, kanalizacji lub wód
podskórnych,
− utrzymaniu w stałej gotowości technicznej urządzeń kontrolnopomiarowych.
Przekazywanie raportu z kontroli obiektów Zamawiającemu jeden raz
w miesiącu.

2)

Naprawy i wymiany wynikające z awarii lub aktów wandalizmu rozliczane
kosztorysem powykonawczym dla n/w usług z poz. 36-38 kosztorysu
ofertowego,
objętych
odrębnym
zleceniem
wystawionym
przez
Zamawiającego:
a) naprawa lub wymiana na nowe uszkodzonych pomp i aeratorów – wymiana
zniszczonych wirników, które uległy zniszczeniu podczas działania kawitacji
oraz remonty związane z uszkodzeniem systemu filtracji wody i sieci
technologii wody,
b) naprawa uszkodzonych sieci wodociągowych, systemów nawadniania,
deszczowania i linii kroplujących,
c) naprawy budowlane związane z nieszczelnością niecki fontanny.

2. Dla usług wyszczególnionych w ust. 1 pkt 2 Zamawiający będzie wystawiał
Wykonawcy odrębne zlecenie, w którym poda miejsce i termin wykonania zlecenia.
W sprawach wymagających natychmiastowej wymiany uszkodzonych elementów
Zamawiający może przesłać zlecenie faksem lub pocztą elektroniczną, które
potwierdzone zostanie pisemnie w ciągu 48 godzin.
§3
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
1) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia,
2) wykonania przedmiotu umowy z dochowaniem najwyższej staranności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonanego
zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników,
3) zapewnienia materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do
wykonania zamówienia,
4) stosowania materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą prawo budowlane
i przepisami wykonawczymi do ustawy. Wbudowane materiały muszą odpowiadać
normom oraz posiadać stosowne atesty,
5) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
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6) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie,
7) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów,
których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności, nie będzie w stanie
rozwiązać we własnym zakresie,
8) czyszczenie zbiorników, muszli fontann i instalacji wodnych z zanieczyszczeń
i glonów przed uruchomieniem oraz w trakcie okresu eksploatacyjnego przy
wymianie wody,
9) informowanie na bieżąco Zamawiającego o zauważonych zmianach i uszkodzeniach
zainstalowanych urządzeń technologicznych fontann oraz konstrukcji komory
technologicznej i niecki fontanny,
10) informowanie na bieżąco Zamawiającego i Policję o zauważonych aktach
wandalizmu na eksploatowanych urządzeniach.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z realizacją przedmiotu umowy, w tym w związku z jej niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę.
3. Przez cały okres realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości sumy
ubezpieczenia nie niższej niż 200 000,00 zł.
§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zobowiązany jest do:
1) określania na bieżąco czasu pracy poszczególnych urządzeń nawadniających,
napowietrzających i fontann, który jest programowany sterownikami bateryjnymi,
2) ponoszenie opłat za zużycie wody i energii elektrycznej,
3) dokonywania odbiorów przedmiotu zamówienia i zapłata umówionego wynagrodzenia.
§5
TERMIN WYKONANIA
Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia
01.05.2018r. do dnia 31.12.2020r.
§6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT według obowiązujących przepisów - zgodnie ze stanem prawnym na
dzień zawarcia umowy
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
w tym:
w 2018 roku
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33
Kosztorysu ofertowego, do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
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netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
oraz
wynagrodzenie orientacyjne za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 36-38
Kosztorysu ofertowego, do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
w 2019 roku
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33
Kosztorysu ofertowego, do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
oraz
wynagrodzenie orientacyjne za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 36-38
Kosztorysu ofertowego, do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
w 2020 roku
wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33
Kosztorysu ofertowego, do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
oraz
wynagrodzenie orientacyjne za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 36-38
Kosztorysu ofertowego, do kwoty:
brutto: .................... zł
(słownie: ..............................................................) w tym:
netto: .................. zł
(słownie: ..............................................................)
plus podatek VAT
podatek VAT wynosi … %, czyli ................. zł
(słownie: ...............................................................)
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2.

3.

4.

Usługi ujęte w pozycjach 36-38 Kosztorysu ofertowego rozliczane będą kosztorysem
powykonawczym zgodnie z cenami jednostkowymi odpowiadającymi tym usługom
w Kosztorysie ofertowym.
Określone w pozycjach 36-38 Kosztorysu ofertowego ilości danego rodzaju usług są
szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb
Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń
z tytułu zmian ilościowych z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie za usługi
wymienione w pozycjach 36-38 Kosztorysu ofertowego nie może przekroczyć kwoty
ujętej w pozycji 39 Kosztorysu ofertowego.
Za wykonanie usług wymienionych w pozycjach 1-33 Kosztorysu ofertowego
Wykonawca będzie wystawiać faktury częściowe w każdym roku eksploatacji:
1) pierwsza faktura w wysokości 50% wynagrodzenia za wykonane i odebrane
usługi eksploatacji letniej (kol. 2 Kosztorysu ofertowego) w okresie od 1
kwietnia do 15 lipca,
2) druga faktura w wysokości 50% wynagrodzenia za wykonane i odebrane usługi
eksploatacji letniej z poz. 1-33 kol. 2 Kosztorysu ofertowego w okresie od 16
lipca do 31 października,
3) trzecia faktura w wysokości 50% wynagrodzenia za wykonane i odebrane
usługi eksploatacji zimowej z poz. 24-33 kol.3 Kosztorysu ofertowego w okresie
od 1 listopada do 31 grudnia,
4) czwarta faktura w wysokości 50% wynagrodzenia za wykonane i odebrane
usługi eksploatacji zimowej z poz. 24-33 kol. 3 Kosztorysu ofertowego
w okresie od 1 stycznia do 31 marca.

5. Wykonawca wystawi faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu w którym wykonano usługę.
6. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonania usługi podpisany
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy nr ……………………………………………………………. podane na fakturze
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
8. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
9. Faktury należy wystawiać na Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP
897-13-83-551 ze wskazaniem adresu do korespondencji: Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wrocław.
§7
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
Do współpracy ze strony:
1) Zamawiającego upoważniony jest …………………………………….. tel. ………….. wew……….
2) Wykonawcy upoważniony jest …………………………………... tel. ………………………………..
§8
GWARANCJA
1. Wykonawca udziela ... miesięcznej gwarancji na nowo zainstalowane zraszacze,
elektrozawory, sterowniki, pompy, aeratory oraz na wykonanie napraw uszkodzonych
sieci wodociągowych, systemów nawadniania, deszczowania i linii kroplujących,
remontów systemu filtracji wody i sieci technologii wody oraz na wykonanie napraw
budowlanych związanych z nieszczelnością niecki fontanny w ramach realizacji
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy.
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2. Gwarancja obejmuje w szczególności wady materiałowe oraz wady w robotach.
3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany
jest przystąpić do ich usunięcia w terminie 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez
Zamawiającego.
4. Termin usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
§9
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej
„zabezpieczeniem”, w wysokości stanowiącej 5 % ceny podanej w ofercie, tj.
w kwocie ………………… (słownie: …………………………………….……).
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………………………………………………..
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci
Wykonawcy kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia w następujący sposób:
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za
wady.
5. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany zabezpieczenia na
jedną lub kilka z ww. form zabezpieczenia.
6. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia w przypadku
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, przez które rozumie się jego
przedłużenie na czas niezbędny do odbioru usługi i uznania ich przez Zamawiającego
za należycie wykonaną.
8. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności
gwarancji/poręczenia, Zamawiający ma prawo potrącić z faktury Wykonawcy za
wykonane usługi - zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy (wady, niewykonanie
w całości lub części określonego zakresu usługi), Zamawiający ma prawo
wykorzystać zabezpieczenie lub jego część do zgodnego z umową wykonania
przedmiotu umowy (np. do zlecenia wykonania na koszt Wykonawcy określonego
zakresu usługi) lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi - na co Wykonawca wyraża
zgodę.
10. Jeżeli po wykorzystaniu przez Zamawiającego zabezpieczenia do zgodnego z umową
wykonania przedmiotu umowy lub do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi,
w dyspozycji Zamawiającego pozostanie jakakolwiek kwota zabezpieczenia,
Zamawiający zobowiązuje się ją zwrócić w terminie 14 dni od dnia należytego
wykonania umowy.
§ 10
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
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1)

3.

4.

5.

6.

z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % wartości umowy brutto
w danym roku,
2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że usługa nie została wykonana
lub została wykonana nienależycie - w wysokości 0,5 % wartości brutto za
eksploatację obiektu określonego w załączniku nr 1 do umowy, za każdy
stwierdzony przypadek,
3) za nie przedstawienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 3,4
i 5 umowy w wymaganych terminach, za każdy taki przypadek w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia wymienionych tam obowiązków.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości umowy brutto
w danym roku.
Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia
umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem
zapłaty.
Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może potrącić
należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy po uprzednim wystawieniu mu
noty księgowej, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
§ 11
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych
wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian
umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym
zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki
wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się
przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności,
w szczególności z uwagi na:
a) przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których
uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa
nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerwy),
b) wystąpienie siły wyższej - o czas wynikający z działania siły wyższej oraz
w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym. Za siłę wyższą
uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan
klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu.
c) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn
nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania
przedmiotu umowy przez Zamawiającego);
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Za skutki
wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu
umowy oraz jej zakres - uznaje się w szczególności zmiany w zakresie elementów

77

przedmiotu umowy, przez które rozumie się m.in. zmiany zakresu czynności do
wykonania, przyjęcia do eksploatacji nowych obiektów lub zmniejszenia ilości
obiektów objętych dotychczasową eksploatacją;
3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym
z przepisami ustawy Pzp i bez zmiany jego pierwotnej wysokości oraz
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia w danym czasie;
4) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
wynikającego z dokonanych formalnie zmian;
5) zmiany osób o których mowa w § 7 umowy, są możliwe jedynie o ile osoby te
spełniają warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano
wyboru Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla
danych specjalizacji;
6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcy lub
zmiany podwykonawcy, wynikającej z okoliczności leżących po stronie
podwykonawcy, w szczególności na skutek braku należytej realizacji powierzonej
podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości,
zamknięcia działalności przez podwykonawcę lub obiektywnego braku możliwości
realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez Wykonawcę.
7) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki podatku VAT
będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
8)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
9)wprowadzenia zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o czas trwania tych przyczyn.
2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest
złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności
określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz
z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmiany oraz załączoną kopią
dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na
konieczność wprowadzenia zmiany.

1.

2.

§ 12
OSOBY ZATRUDNIONE DO REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29
ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zostały zatrudnione osoby na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ są zatrudnione na stanowisku zgodnym z zakresem czynności
eksploatacyjnych.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Wykonawca będzie, co miesiąc przedstawiał Zamawiającemu oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Oświadczenie będzie składane po raz pierwszy w dniu podpisania umowy,
a następnie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca pracy. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, zobowiązany będzie do
przedstawienia Zamawiającemu 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. 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 adresów, nr PESEL pracowników). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwie do
zidentyfikowania.
Wykonawca w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na żądanie Zamawiającego
w terminie do 5 dni roboczych od dnia żądania, przedstawi Zamawiającemu dowody
odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za ostatni
miesiąc pracy pracowników tj.:
1) 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;
2) 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. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
możliwe jest zastąpienie osób zatrudnionych na umowę o pracę innymi osobami pod
warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania.
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów dotyczących zatrudnienia na
umowę o pracę.
Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 13
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiającemu
przysługuje
prawo
odstąpienia
od
umowy
w
terminie
natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy
Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z ustalonymi warunkami oraz
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, również w przypadku
trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w § 12 ust. 3,
4 i 5 umowy.
4. Odstąpienie od umowy, zgodnie z ust. 2 i 3 może nastąpić w terminie 14 dni, licząc od
daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie, jedynie za wykonaną część przedmiotu umowy.
7. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Zamawiającego od obowiązku naliczania kar
umownych, o których mowa w § 10 umowy.
8. Wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu
wykonania niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
1) oferta z kosztorysem ofertowym Wykonawcy – zał. nr 1,
2) oświadczenie stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – zał. nr 2.
Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach, z czego 3 dla Zamawiającego i 1
dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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ZP/PN/11/2018/DPIR
(wzór)
Załącznik nr 2 do umowy nr ………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
(stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
Lp.

Imię i
nazwisko

Stanowisko
pracy

Zakres
wykonywanych
czynności

Rodzaj
umowy
o pracę

Wymiar
czasu
pracy

Okres
zatrudni
enia

1.
2.
3.
4.
5.
……
……
……
……

.............................................
(miejscowość i data)

...........................................
(podpis Wykonawcy)

81

Uwagi

