Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia
Zespół Placówek Kultury w śmigrodzie
z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 12
55-140 śmigród
tel.0(....)71 385-31-34
fax 0(....)71 385-27-45,
zwany dalej „Zamawiającym”

ogłasza
przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pod nazwą:

Pielęgnacja Parku przy Zespole Pałacowo
Parkowym w śmigrodzie

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone
ogłoszenie o zamówieniu
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych - http://zmigrod.ibip.wroc.pl/public/?id=98357
 strona internetowa Zamawiającego - http://www.zpk-zmigrod.eu
 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na Pielęgnacji Parku przy
Zespole Pałacowo – Parkowym w śmigrodzie
Przez pielęgnację Parku rozumie się w szczególności:
1. wszelkie prace ogrodnicze związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni parkowej,
2. prace pielęgnacyjne związane z prowadzeniem gospodarki drzewostanem,
3. prace związane z utrzymaniem czystości dróg i alejek parkowych,
4. wszelkie prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości w parku,
5. prace związane z utrzymaniem układu wodnego,
6. prowadzenie obsługi i konserwacji urządzeń parkowych i infrastruktury towarzyszącej

Powierzchnia Parku wynosi ok. 11,5 ha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ
Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika
Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
77.31.30.00-7 - Usługi utrzymania parków
Dodatkowe przedmioty:
77.34.00.00-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania Ŝywopłotów
90.60.00.00-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich
oraz usługi powiązane
Rozdział 2.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

Rozdział 5.

Informacja o podwykonawcach

JeŜeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom
zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.
Rozdział 6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
zobowiązania,
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do
podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do
oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z
Pełnomocnikiem;
d) jeŜeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający
moŜe przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
Rozdział 7.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z §2 i §4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
Rozdział 8.
Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją
niniejszego zamówienia publicznego
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w
złotych polskich [ PLN ].
Rozdział 9.
Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1). Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
za spełnienie powyŜszego warunku Wykonawca musi wykazać, Ŝe w okresie 3 lat (a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu

składania ofert zrealizował z naleŜytą starannością, co najmniej jedno (1) zamówienie
porównywalne pod względem złoŜoności z niniejszym zamówieniem tj.: świadczenie usługi
polegającej na bieŜącym utrzymaniu Parku lub terenów zielonych o powierzchni minimum 5
ha.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca musi dysponować osobami:
- osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu pracowników – spełniająca wymogi
§ 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987) tj.: posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra
inŜyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyŜszych, obejmujących wiadomości w
tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych
do rejestru zabytków;
- dwie osoby wykonujące prace o charakterze technicznym spełniające wymogi
§ 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987) tj.: osoby, które posiadają świadectwo ukończenia
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z
pielęgnacją zieleni, albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy
pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
Na potwierdzenie spełniania powyŜszych warunków Wykonawcy są zobowiązani
przedstawić:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności przy realizacji
niniejszego zamówienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi
osobami zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
JeŜeli wskazane wyŜej osoby są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
mając na względzie obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego moŜliwe jest
uzyskanie przez te osoby decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania
weryfikacyjnego przez odpowiedni organ na zasadach określonych w ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy
oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie - w tym celu dokumenty ma obowiązek złoŜyć
ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku.

4) znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Uwaga:
W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.
Rozdział 10.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym
postępowaniu
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, których opis sposobu spełnienia określony
został przez Zamawiającego w rozdziale 9 ust. SIWZ, Zamawiający Ŝąda następujących
oświadczeń i dokumentów:
1.1. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający
potwierdzenie zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat (a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert
zrealizował z naleŜytą starannością, co najmniej jedno (1) zamówienie porównywalne pod
względem złoŜoności z niniejszym zamówieniem tj.: świadczenie usługi polegającej na
bieŜącym utrzymaniu Parku lub terenów zielonych o powierzchni minimum 5 ha.
Do wykazu naleŜy dostarczyć dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie zadania
(referencje, protokoły odbioru itp.)
1.2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wg załącznika nr 5 do SIWZ.
Wykonawca musi dysponować osobami:
- osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu pracowników – spełniająca wymogi
§ 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987) tj.: posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra
inŜyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyŜszych, obejmujących wiadomości w
tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną
praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych
do rejestru zabytków;
- dwie osoby wykonujące prace o charakterze technicznym spełniające wymogi
§ 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987) tj.: osoby, które posiadają świadectwo ukończenia
szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z
pielęgnacją zieleni, albo odbyły co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy
pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.
1.3 Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
naleŜy sporządzić wg załącznika nr 6 do SIWZ
2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający
Ŝąda oświadczeń i dokumentów:
2.1
2.2

2.3

2.4

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 3 do SIWZ ;
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy;
Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

Rozdział 11.

Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych).

2. Wykonawca moŜe wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
– kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert.
4. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Volkswagen Bank direct Nr 92 2130 0004 2001 0325 2137 0001
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium
przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego – naleŜy dołączyć
do oferty dowód wniesienia wadium.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niŜ pieniądz - oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
Rozdział 12.

Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako termin
składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o
wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak
niŜ 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie okresu związania ofertą musi być wyraŜona na
piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłuŜeniem okresu waŜności wadium albo, jeŜeli
nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres związania
ofertą.
4. Wykonawca samodzielnie moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą
Rozdział 13.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą w formie
a) pisemnej,
b) faksem (nr 071 385 27 45)
c) drogą elektroniczną (adres: irl@zmigrod.com.pl),
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub
elektronicznie – kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. Wykonawca moŜe zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o
przekazanie SIWZ. We wniosku naleŜy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,

4.

5.

6.

7.

8.

3) imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do kontaktów z Zamawiającym w
sprawach dotyczących niniejszego postępowania,
4) nazwę postępowania
SIWZ moŜna takŜe odebrać w siedzibie Zamawiającego w godzinach urzędowania
Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres:
irl@zmigrod.com.pl
Wykonawca moŜe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niŜ na 2 dni przed upływem
terminu składania ofert – pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jednocześnie,
Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań równieŜ w wersji elektronicznej na adres:
irl@zmigrod.com.pl
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego –
www.zpk-zmigrod.eu oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy
zarejestrowali się u Zamawiającego.
JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy
termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej.
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upowaŜnia:
• sprawy dot. przedmiotu zamówienia – Jerzy Lewandowski tel. 071 385 39 31
• sprawy dot. Zamówień publicznych - Paweł Pilarski tel. 071 385 30 57 w. 18 fax
071 385 30 50 e-mail: irl@zmigrod.com.pl

Rozdział 14.

Opis sposobu przygotowania ofert

I.
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Oferta – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych (załącznik nr 2);
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień (załącznik nr 3);
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające,
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z
opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
zaświadczenie Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
7. Wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający
potwierdzenie zrealizowania w okresie ostatnich 3 lat (a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert
zrealizował lub realizuje z naleŜytą starannością, co najmniej jedno (1) zamówienie
porównywalne pod względem złoŜoności z niniejszym zamówieniem tj.: świadczenie

usługi polegającej na bieŜącym utrzymaniu Parku lub terenów zielonych o powierzchni
minimum 5 ha. Do wykazu naleŜy dostarczyć dokument potwierdzający naleŜyte
wykonanie zadania (referencje, protokoły odbioru itp.)
8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wg wzoru z
załącznika nr 5 do SIWZ.
9. Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień naleŜy sporządzić wg załącznika nr 6 do SIWZ
10. Dowód wniesienia wadium
II. Opakowanie i adresowanie oferty.
Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12, 55-140 śmigród
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY:
PIELĘGNACJA PARKU PRZY ZESPOLE PAŁACOWO – PARKOWYM
W śMIGRODZIE
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
24.08.2012 r. godz. 09:30
III. Podpisy.
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze
przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
IV. Forma dokumentów i oświadczeń.
1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika,
2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych naleŜy
dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
V. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
VI. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty,

2) Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej,
VII. Zaleca się, aby:
1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadającą Pełnomocnictwo
2) kartki oferty były spięte (z zastrzeŜeniem, Ŝe część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa moŜe stanowić odrębną część oferty),
3) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
VIII. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naleŜy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
3) pismo naleŜy złoŜyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
4) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
IX. Zwrot oferty bez otwierania
W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę,
która została złoŜona po terminie.
Rozdział 15.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę naleŜy złoŜyć Zamawiającemu, Zespole Placówek Kultury w śmigrodzie, ul.
Wrocławska 12, 55-140 śmigród (sekretariat), w terminie do dnia 24.08.2012 roku,
do godz. 09:30
2. ZłoŜona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Placówek Kultury w śmigrodzie, ul. Wrocławska
12, 55-140 śmigród (klub seniora) dnia 24.08.2012 roku, godz. 10:00
4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy
złoŜyli oferty a takŜe informacje dotyczące cen oraz terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
8. UWAGA – za termin złoŜenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.
Rozdział 16.

Opis sposobu obliczania ceny

Podana w ofercie cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być
wyraŜona w PLN w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie doświadczony

Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu naleŜytej oraz zgodnej z
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozdział 17.
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
C
KC = N × 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
C OB
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniŜsza zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających
odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką moŜe uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców),
którego(rych) oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
Rozdział 18. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem art.
183, w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w
art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeŜeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 2, jeŜeli:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złoŜono tylko jedną ofertę,
2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niŜ kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono
Ŝadnego wykonawcy,
3. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego
wykonania umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe
zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
Rozdział 19.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Rozdział 20.

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 7 do SIWZ.
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do załączonego wzoru umowy.
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje moŜliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy:
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki
VAT),
2) terminu realizacji zamówienia - jeŜeli zmiana terminu realizacji zamówienia będzie
korzystna dla Zamawiającego lub konieczność zmiany terminu wynika ze zdarzeń
niezaleŜnych od Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć przy zawieraniu umowy,
3) zmiany zaistniałe z przyczyn organizacyjnych np.: zmiana danych teleadresowych, zmiana
nr konta i innych danych podmiotowych
Warunkiem zmiany postanowień umowy jest zgoda obu stron wyraŜona na piśmie pod
warunkiem niewaŜności w formie aneksu do umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający odstąpi od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

Rozdział 21.

Inne informacje

1. Zamawiający dopuszcza zamówienia uzupełniające.
2. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych jak teŜ postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

śmigród, dnia 16.08.2012 r
Sporządził:
Paweł Pilarski

Zatwierdził:
Dyrektor Zespołu Placówek Kultury
Dariusz Skiba

Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
Nazwa i adres WYKONAWCY:
.......................................................................
......................................................................
......................................................................

Zespół Placówek Kultury
ul. Wrocławska 12
55-140 śmigród

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Pielęgnacja Parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w śmigrodzie
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za wartość
ryczałtową

brutto...................................... PLN, słownie

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

w tym naleŜny podatek VAT;
1. Oświadczamy, Ŝe:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31
grudnia 2013 r.
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich
Ŝadnych zastrzeŜeń,
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego,
5) uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert,
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
3. Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
.................................................numer telefonu:........ ...................Numer faksu:..........................

............................, dn. _ _ . _ _ . 2012 r.

...............................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 4 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH

WYKONAWCA:
………………………………………………………………………................………………...
……………....……….………………………………………………………………..................
…………….....................................……......................................................................................

Oświadczenie 1)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Pielęgnacja Parku przy Zespole PałacowoParkowym w śmigrodzie” oświadczam/my Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z
późn. zm.),
a) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;
c) Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

……………….................., dn._ _ . _ _ . 2012 r.

........................................................................
(Podpis osób upowaŜnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/ki)

1 )

Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie powyŜszy dokument składa kaŜdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
WYKONAWCA:
………………………………………………………..............………………………………...
……………....……….………………………………………………………………..................
…………….................................................................……........................................................
…….............................................................................................................................................

Oświadczenie 1)
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Pielęgnacja Parku przy Zespole PałacowoParkowym w śmigrodzie” oświadczam/my Ŝe zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn.
zm.),
nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.

.........................., dn. _ _ . _ _ .2012

....................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki

1 )

Podpisuje kaŜdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie powyŜszy dokument składa kaŜdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykaz wykonanych usług o podobnym charakterze
1. Wykonawca:
…..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Przedmiot zamówienia:

„Pielęgnacja Parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w śmigrodzie”

Lp.

Przedmiot
zamówienia

Całkowita
wartość
brutto
usługi
w PLN

Termin realizacji
Data
rozpoczęcia

Nazwa
Zleceniodawcy

Data
zakończenia

1.

2.

3.

4.

Do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŜej wymienione
usługi zostały wykonane naleŜycie.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2012 r.

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 5

Wykaz osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Zespół Placówek Kultury, ul. Wrocławska 12, 55-140 śmigród
WYKONAWCA:
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
Przedmiot zamówienia:
„Pielęgnacja Parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w śmigrodzie”

l.p.

Imię

Zakres wykonywanych czynności w
ramach niniejszego zamówienia
i nazwisko

Doświadczenie przy
wykonywaniu prac
konserwacyjnych terenów
zieleni.

Wykształcenie
i uprawnienia

Podstawa
dysponowania
tymi osobami

(wskazać ilość lat
doświadczenia)

1

kierownik zespołu pracowników –
osoba spełniająca wymogi § 23
ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r.

2

osoba wykonująca prace
o charakterze technicznym
spełniająca wymogi § 23 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2011 r.

3

osoba wykonująca prace
o charakterze technicznym
spełniająca wymogi § 23 ust. 2
Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia
27 lipca 2011 r.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2012 r.

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Oświadczenie
Wykonawca:
…..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pielęgnacja Parku
przy Zespole Pałacowo-Parkowym w śmigrodzie” oświadczam/my, Ŝe osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................., dn. _ _ . _ _ . 2012

...................................................
Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 7 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA nr ..…/2012
zawarta w dniu ………………………………… roku w śmigrodzie pomiędzy:
Zespół Placówek Kultury ul. Wrocławska 12, 55-140 śmigród
reprezentowanym przez:
1. ................................................................
2. ................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a:
………………………………………………………………….………………………………
………………………….….zarejestrowaną w …………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej w treści Wykonawcą.
Niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 39 ustawy – prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759, z późn. zm.), oraz jest następstwem wyboru przez
Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegająca na
Pielęgnacji Parku przy Zespole Pałacowo Parkowym w śmigrodzie, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i ofertą przetargową.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią niŜej wymienione dokumenty według
następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza Umowa;
b) odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania
przetargowego;
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
d) Oferta.
3. Realizacja prac prowadzona będzie systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami przy spełnieniu wymagań dotyczących ochrony środowiska, standardów
sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z naleŜytą starannością w odniesieniu do ich
wykonywania, zapewniając tym samym uzyskanie stałego efektu estetycznego, uŜytkowego
oraz bezpieczeństwa uŜytkowników.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

§ 2.
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2013 r.

§ 3.
1. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy ma formę ryczałtu.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
Cena brutto.........................PLN (słownie złotych .............................................................),
w tym obowiązujący podatek VAT.
3. Podstawę do określenia wyŜej wymienionej ceny stanowi złoŜona i przyjęta oferta.
4. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
5. Cena prac nie będzie podlegała waloryzacji z Ŝadnych powodów w okresie realizacji
Umowy.
6. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie ustalone w ust. 2 płatne będzie w równych miesięcznych
ratach w wysokości .............................. (Cena oferty/Ilość miesięcy), w tym naleŜny podatek
VAT.

§ 4.
1. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą będą faktury miesięczne
płatne w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1. mogą być wystawione wyłącznie po dokonaniu przez
Zamawiającego odbioru prac ujętych w dzienniku prac pielęgnacyjnych.
3. Zapłata kwot umownych dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturach, po otrzymaniu przez Zamawiającego kompletu dokumentów rozliczeniowych tj.:
prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie moŜe udzielać na rzecz osób trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 5.
1. Zakres robót objętych umową Wykonawca wykona siłami własnymi i/lub powierzy ich
wykonanie podwykonawcom.
2. Szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcom określony zostanie w
harmonogramie rzeczowo – finansowym zaakceptowanym przez Zamawiającego, a projekt
umowy z podwykonawcą będzie przedstawiony Zamawiającemu w celu wyraŜenia zgody na
jej zawarcie.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.
4. Prace wykonywane przez podwykonawców będą odrębnie fakturowane przez Wykonawcę
na Zamawiającego i ich wykonanie potwierdzone będzie w protokołach odbioru prac przez
przedstawiciela Wykonawcy i podwykonawcy. NaleŜność z tego tytułu na podstawie umowy
przelewu wierzytelności między Wykonawcą a podwykonawcą będzie przekazywana

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie dyspozycji płatniczej dołączonej do
faktury zgodnej z umową przelewu wierzytelności.

§ 6.
1.

Zamawiającemu

przysługuje

prawo

doraźnej

kontroli

jakości

i

terminowości

wykonywanych usług.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień Zamawiający niezwłocznie zgłosi je Wykonawcy, po
czym razem z przedstawicielem Wykonawcy sporządzi protokół na przedmiotową
okoliczność.
3. Protokoły, o których mowa powyŜej stanowić będą wyłączną podstawę do roszczeń z
tytułu niewłaściwego prowadzenia prac związanych z realizacją usług przez Wykonawcę.

§ 7.
Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność cywilną i administracyjną z tytułu
wypadków i szkód powstałych wskutek nienaleŜytego wykonania postanowień umowy.

§ 8.
Strony ustalają, Ŝe naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania bądź nienaleŜytego
wykonania zobowiązań niepienięŜnych wynikających z niniejszej Umowy – nastąpi przez
zapłatę określonej sumy (kara umowna), w następujących przypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy;
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 %
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3. ust. 2 umowy;
3. W przypadku niewłaściwego wykonania lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub
usunięciu stwierdzonych podczas odbioru usterek, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunięcie.
4. W przypadku nie dotrzymania terminu wskazanego w ust. 3 Zamawiający naliczy kary
umowne w wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia, licząc za kaŜdy dzień zwłoki od
terminu wskazanego na usunięcie wad, oraz wyznaczy drugi termin na usunięcie wad.
5. JeŜeli po upływie drugiego terminu wskazanego w ust. 4 zgłoszone wady nie zostaną
usunięte Zamawiający wyznaczy trzeci termin na ich usunięcie i naliczy kary w wysokości
0,5% miesięcznego wynagrodzenia, licząc za kaŜdy dzień zwłoki od drugiego terminu
wskazanego na usunięcie wad.
6. JeŜeli po upływie trzeciego terminu wskazanego w ust. 5 zgłoszone wady nie zostaną

usunięte, Zamawiający zleci ich usunięcie innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy
niniejszej umowy. W razie zaistnienia sytuacji o której mowa powyŜej, Zamawiający moŜe
rozwiązać umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca oraz zastosować przepis § 8. ust. 2 umowy.
7. Zamawiający moŜe odliczyć kary umowne od płatności naleŜnych Wykonawcy.
8. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe,
niezaleŜnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
§ 9.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega uniewaŜnieniu.

§ 10.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie prac w sprawie
zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany skierować konkretne roszczenie na
piśmie do Zamawiającego.
2. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie
nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.
W

sprawach

nieregulowanych

niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 13.
Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

