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1. INFORMACJE  OGÓLNE.

1. Zamawiającym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na: 
„Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka” jest  Gmina Trzcianka, 
zwana dalej Zamawiającym.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie 
przepisów ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  /t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164/, zwanej dalej ustawą.

3. Wartość zamówienia jest  mniejsza niż  kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4. Celem postępowania jest wybór wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę 
i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca ponosi  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca powinien  zapoznać  się  ze  wszystkimi  częściami  składającymi  się  na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ oraz zdobyć wszelkie informacje, 
które  są  niezbędne  do  przygotowania  i  złożenia  oferty,  w  tym  zaleca  się,  aby 
wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  wykonawcami jest  Aleksandra 
Majchrzak  –  inspektor  ds.  utrzymania  zieleni  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki, 
ul.  Sikorskiego  7,  pokój  002,  tel.  67  352  73  57,  fax  67 216  37  50,  e-mail: 
zielen@trzcianka.pl.

8. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  z  zachowaniem  formy 
pisemnej w języku polskim.

9. W postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski  /w tym zapytania 
o wyjaśnienie  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia/,  zawiadomienia  oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie, faksem /67 216 37 50/ 
lub  drogą  elektroniczną  js@trzcianka.pl. Jeżeli  zamawiający  lub  wykonawca 
przekazują oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą 
elektroniczną,  każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt  ich 
otrzymania.

10.Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ. 
Zamawiający udzieli  wyjaśnień niezwłocznie,  jednak nie  później  niż na 2 dni  przed 
upływem terminu składania ofert  -  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  
SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż  do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 
SIWZ  wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosku  lub  dotyczy  udzielonych 
wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek  bez 
rozpoznania.  Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu 
składania wniosku o wyjaśnieni treści SIWZ.
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11. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekaże  wykonawcom,  którym 
przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz udostępni  na swojej  stronie 
internetowej www.bip.trzcianka.pl .

12.Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  zebrania  wykonawców  w  celu  wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

13.W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający 
może  zmienić  treść  SIWZ.  Dokonaną  zmianę  SIWZ  zamawiający  przekaże 
niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  oraz  zamieści  na 
swojej stronie internetowej.

14.Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu, 
zamawiający  zamieści  ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień 
Publicznych oraz na swojej stronie internetowej.

15.Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nieprowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia 
o zamówieniu  jest  niezbędny dodatkowy czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert i poinformuje  o  tym  wszystkich 
wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na swojej stronie 
internetowej.

16.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

16.1. nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

16.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

16.3. zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

16.4. wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  
postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym,  
czego nie można było wcześniej przewidzieć,

16.5. postępowanie  obarczone  będzie  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  
uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

17.O  unieważnieniu  postępowania  zamawiający  zawiadomi,  podając  uzasadnienie 
faktyczne i prawne, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

17.1. ubiegali  się  o udzielenie zamówienia /pisemnie wszystkich wykonawców,  
którym przekazano  SIWZ oraz  zamieści  tę  informację  na  swojej  stronie  
internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem  
terminu składania ofert; 

17.2. złożyli  oferty  /pisemnie  oraz  zamieści  tę  informacje  na  swojej  stronie  
internetowej/ – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert, 
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18.W  przypadku  unieważnienia  postępowania  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
zamawiającego,  wykonawcom,  którzy  złożyli  oferty  niepodlegające  odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

19.W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający na wniosek wykonawcy, który 
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia.

20.W  celu  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  szczególności 
oceny  spełniania  przez  wykonawców  warunków  udziału  w  postępowaniu,  badania 
i oceny oferty, kierownik zamawiającego powołał Komisję Przetargową.
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonywanie  usług  związanych  z  bieżącą 
pielęgnacją zieleni miejskiej w terminie: od dnia zwarcia umowy do dnia 30 maja 
2017 roku.
1.1. Pielęgnacja  drzewostanu  w  pasie  drogowym,  w  parkach  miejskich,  na 

skwerach oraz nieruchomościach gminnych na terenie miasta i gminy Trzcianka, 
wykonanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych. Usługi obejmują głównie 
prace wykonywane w drzewostanie, mające na celu poprawę ich zdrowotności, 
zapewnienie  bezpieczeństwa  w  miejscach  publicznych.  Wszystkie  prace  
w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.  
o ochronie  przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.). 

1.2. Wykonanie  nasadzeń  drzew,  krzewów  i  roślin  jednorocznych  zgodnie  ze 
specyfikacją techniczą załączoną do umowy.

1.3. Usuwanie zakrzewień w wieku do 10 lat i młodych drzew do obwodu pnia 25cm 
(35cm), w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z wywozem gałęzi

1.4. Ochrona krzewów róż przed szkodnikami.
1.5. Wywóz lub zrębkowanie  wyciętych i ułożonych w stosy gałęzi o średnicy 

poniżej 7cm.

2. Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:
2.1. Pielęgnacja  drzewostanu  w  pasie  drogowym,  w  parkach  miejskich,  na 

skwerach oraz nieruchomościach gminnych na terenie miasta i gminy Trzcianka, 
wykonanie  zabiegów  planowych  i  interwencyjnych.  Usługi  obejmują  głównie 
prace wykonywane na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, 
statyki, utrzymania formowanego kształtu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w 
miejscach  publicznych.  Wszystkie  prace  w  drzewostanie  należy  prowadzić 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie  przyrody  (Dz. U. z 
2015r. poz. 1651 ze zm.). 
2.1.1. wykonywanie  cięć  pielęgnacyjnych  i  sanitarnych, obejmujące: 

usuwanie gałęzi  obumarłych, nadłamanych oraz wchodzących w kolizje z 
obiektami  budowlanymi,  urządzeniami  technicznymi,  oznaczeniami 
drogowymi oraz przysłaniających widoczność;  uprzątnięcie i  wywóz gałęzi 
drzew w dniu wykonywania zabiegów (gałęzie mogą być pocięte na zrąbki i  
wykorzystane do mulczowania gleby) – szacunkowo na 30 drzewach;

2.1.2. wykonywanie  cięć formujących korony drzew wysokich z  nadaniem 
właściwego kształtu i statyki koronie, uprzątnięcie i wywóz gałęzi drzew w 
dniu wykonywania zabiegów (gałęzie mogą być pocięcie na zrąbki w celu 
wykorzystania do mulczowania gleby) – szacunkowo na 20 drzewach;

2.1.3. wykonywanie  cięć  korygujących statykę  drzew  obejmują   przycięcie 
części  nadmiernie  rozbudowanej  korony  drzewa,  w  celu  poprawy  statyki 
całego drzewa oraz poprawy bezpieczeństwa – szacunkowo na 5 drzewach;
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2.1.4. wykonywanie cięć formujących korony drzew niskich (do 8m wysokości) 
z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie, uprzątnięcie i wywóz gałęzi 
drzew w dniu wykonywania zabiegów (gałęzie mogą być pocięcie na zrąbki  
w  celu  wykorzystania  do  mulczowania  gleby)  – szacunkowo  na 130 
drzewach;

2.1.5. wykonywanie  cięć formujących korony drzew młodych  (posadzonych 
w  ostatnich  3  latach,  drzewa  o  obwodach  pni  do  18cm) z  nadaniem 
właściwego kształtu i statyki koronie, uprzątnięcie i wywóz gałęzi drzew w 
dniu wykonywania zabiegów (gałęzie mogą być pocięcie na zrąbki w celu 
wykorzystania do mulczowania gleby) – szacunkowo na 20 drzewach;

2.1.6. oczyszczanie pni drzew z odrostów do wysokości 250cm, w celu poprawy 
widoczności  na  drogach  oraz  w  celu  poprawy  swobodnej  komunikacji 
na  chodnikach,  obejmuje  wycięcie  tuż  przy  pniu  wszystkich  młodych 
odrostów gałęzi – szacunkowo na 100 drzewach;

2.1.7. usuwanie  drzew  –  35  szt.  (ilość  szacunkowa,  w  tym  15  szt.  drzew 
opisanych  w  załączniku  do  SIWZ  -  „Wykaz  drzew  do  usunięcia”), 
obejmujące: wycinkę drzew, uprzątnięcie terenu z kłody, gałęzi i trocin;

2.1.8. frezowanie pni 35 drzew (ilość szacunkowa) do głębokości co najmniej 
20  cm poniżej  poziomu  gruntu  wraz  z  uzupełnieniem powstałego  ubytku 
ziemią urodzajną i wysiewem trawy;

2.1.9. podlewanie drzew  o obwodach pni  do 20 cm - jednorazowe podlanie 
każdego  drzewa  dawką  wody  30l,  w  porze  wieczornej,  w  przypadku 
długotrwałego okresu bezdeszczowego – obejmuje szacunkowo 100 drzew;

2.1.10. wykonanie wiązania  elastycznego  korony  drzewa,  polega  na 
mechanicznym  wzmocnieniu  korony  drzewa  poprzez  zastosowanie 
specjalistycznych lin i wiązań, przeznaczonych wyłącznie do tego typu zadań 
(szacunkowo 1 sztuka);

2.1.11. wykonanie wiązania elastycznego korony drzewa oraz wykonanie cięć 
korony drzewa gatunku dąb szypułkowy – pomnik przyrody w Runowie, w 
celu zabezpieczenia drzewa przed rozłamaniem.

          
2.2. nowe nasadzenia i  pielęgnacja drzew,  krzewów oraz roślin  jednorocznych 

na terenie miasta i gminy Trzcianka obejmujące:
2.2.1. nasadzenie  drzew  liściastych  (ilości  szacunkowe)  –  204 szt.,  drzew 

iglastych  –  50  szt.,  krzewów  –  480 szt. oraz  bylin  –  50  szt.,  roślin 
sezonowych  – 1050  szt. (opisanych  szczegółowo w dwóch  formularzach 
cenowych, które stanowią część druku „Oferta”);

2.2.2. przygotowanie gleby do nasadzenia poprzez oczyszczenie, spulchnienie, 
zaprawienie hydrożelem dołów pod nasadzenia drzew, uzupełnienie dołów 
ziemią urodzajną i nawożenie;

2.2.3. podlanie roślin  po posadzeniu oraz systematyczne podlewanie nowych 
nasadzeń drzew, krzewów, bylin oraz roślin jednorocznych, z częstotliwością 
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zgodną  z  zaleceniami  zamawiającego  oraz  odpowiadającą  panującym 
warunkom atmosferycznym;

2.2.4. systematyczne  dokonywanie  pielęgnacji  nasadzeń,  polegającej  na 
odchwaszczaniu  i  w  razie  konieczności  ochronie  chemicznej  roślin 
(zwalczanie chorób i szkodników) oraz przycinanie drzew, krzewów i bylin, 
zgodnie ze sztuką ogrodniczą;

2.2.5. zabezpieczenie  dokonanych  nasadzeń  przed  uszkodzeniem 
i zniszczeniem przy pomocy palików, siatki,  itp.  (min. 3 paliki  do sadzonki 
drzewa  liściastego  min.  1  palik  do  drzewa  iglastego);  uzupełnianie  lub 
wymiana zniszczonych wiązadeł  i palików;

2.2.6. mulczowanie  gleby  wokół  nowo  posadzonych  roślin,  uzupełnianie 
ubytków mulczu na terenach obsadzonych w bieżącym roku wegetacyjnym 
(do mulczowania można wykorzystać korę lub zrąbki drzew).

2.3. Usuwanie  zakrzewień  w  wieku  do  10  lat  oraz  drzew  w  obmiarze  pni 
pozwalającym na usunięcie drzew bez zezwolenia,  w miejscach wskazanych 
przez Zamawiającego. Polega na wycięciu możliwie równo z powierzchnią ziemi 
oraz uprzątnięcie i wywóz gałęzi lub pocięcie na zrębki w celu wykorzystania do 
mulczowania gleby. Zamawiający przewidział oczyszczenie 1000m² terenu.

2.4. Ochrona  krzewów róż  przed  szkodnikami.  Ochrona  róż  przed  szkodnikami 
powinna zostać wykonana w razie wystąpienia takiej  konieczności,  środkami 
ochrony, dopuszczonymi do stosowania w terenach zieleni  oraz  przez 
przeszkolonego pracownika. Do pielęgnacji na terenach zieleni jest  300m² 
krzewów róż.

3. Wymagania, co do materiału nasadzeniowego – zgodnie z wymaganiami podanymi 
w  formularzu  cenowym,  który  stanowi  część  druku  „Oferta”  oraz  w  specyfikacji 
technicznej dotyczącej wykonania nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin.

4. Wykonawca  we  własnym  zakresie  zapewni  transport  materiału  roślinnego  i 
potrzebnego do realizacji przedmiotu zamówienia sprzętu i  materiałów, na miejsce 
nasadzeń wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy rośliny przed 
uszkodzeniami podczas transportu.

5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane nasadzenia drzew, 
krzewów  i  bylin  na  okres  12  miesięcy  od  dnia  odbioru  nasadzeń.  Gwarancja 
obejmuje  pełną  żywotność  materiału  roślinnego.  Wykonawca  w  okresie  trwania 
gwarancji niezwłocznie wymieni drzewa i krzewy obumarłe (także częściowo) - nie 
dotyczy  sytuacji,  gdy  wpływ  na  obumarcie  wysadzonych  roślin  będą  miały 
przyczyny  niezależne  od  prawidłowego  posadzenia,  jakości  materiału 
nasadzeniowego i pielęgnacji, np. dewastacje i kradzieże.
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6. Wytyczne dotyczące pozyskanego drewna.
6.1. Pozyskane  drewno  z  usuwanych  drzew  jest  własnością  Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu pozyskanego drewna po cenie 
jednostkowej  wskazanej  w  ofercie,  przy  czym  cena  ta  nie  może  być 
mniejsza  niż  113,40zł  wraz  z  podatkiem  VAT  za  metr  sześcienny  (m³) 
pozyskanego drewna. Zamawiający przyjął orientacyjną ilość pozyskanego 
drewna w ilości  15m³.  Zapłata  za  pozyskane drewno nastąpi  ryczałtem po 
cenie jednostkowej, wskazanej w ofercie Wykonawcy.

7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
7.1. usunięcia  w  trakcie  realizacji  prac  wszelkiego  rodzaju  odpadów;  odpady 

stanowią własność wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy 
o odpadach obciążają wykonawcę);

7.2. zabezpieczenia  terenu  prac  na  czas  wykonania  usługi  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami oraz pokrycia kosztów z tym związanych;

7.3. ponoszenia  kosztów  materiałów  do  nasadzeń,  nasion  traw,  wody  do 
podlewania roślin oraz transportu, środków ochrony roślin, nawozów, itp.

7.4. podejmowanie  wszelkich  działań  zmierzających  do  utrzymania  stanu 
ilościowego  i jakościowego  posadzonego  materiału  roślinnego  w  okresie 
gwarancyjnym.

8. Poszczególne rodzaje usług objętych przedmiotem zamówienia będą realizowane 
sukcesywnie,  na  zlecenie  Zamawiającego,  z  uwzględnieniem  proponowanych 
terminów:
8.1. posadzenie roślin jednorocznych – do 30 maja;
8.2. podlewanie drzew – na zlecenie Zamawiającego;
8.3. do 30.11.2016r. - posadzenie wyznaczonych drzew, krzewów oraz bylin;
8.4. do 15.03.2017r. - wykonanie prac wycinkowo-przycinkowych na drzewach;
8.5. do  30.05.2017r.  -  wykonanie  pozostałych  usług  stanowiących  przedmiot 

zamówienia  (termin obowiązujący).

9. Określone  w  punkcie  2  ilości  poszczególnych  rodzajów  usług  mają  charakter 
szacunkowy.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  tych  ilości,  w 
zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy z tytułu wykonania mniejszych ilości 
usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

10.Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  rzeczywiste  wykonanie 
poszczególnych rodzajów usług według cen jednostkowych określonych w ofercie 
Wykonawcy.  Ceny  jednostkowe  określone  przez  Wykonawcę  w  ofercie  będą 
niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.
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11. Wszystkie  usługi  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 
przepisami,  w  szczególności  z  zachowaniem  obowiązujących  przepisów  BHP, 
ustawy o ochronie przyrody  (Dz.  U. z 2015r.  poz.  1651 ze zm.)  oraz zasadami 
sztuki ogrodniczej.

UWAGA
Przed złożeniem oferty Oferent powinien zapoznać się z terenem

12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

13.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

14.Zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia  zamówienia  uzupełniającego, 
stanowiącego  nie  więcej  niż  50%  wartości  zamówienia  podstawowego  i 
polegającego   na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 
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3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB 
DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA.

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku 
wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana,  zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  zamówienia, 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

4. Przepisy  dotyczące  wykonawcy stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:

5.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.

5.2.posiadania wiedzy i doświadczenia.
5.2.1. Wykonawca  winien  wykazać,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności 
jest  krótszy  -  w  tym  okresie  wykonał  należycie  co  najmniej  1  usługi 
polegającej  na  pracach  w  drzewostanie  lub  utrzymania  i  zakładania 
terenów  zieleni  o  wartości  każdej  z  usług  równej  co  najmniej 
100 000,00 zł brutto i wskazać miejsce wykonania tych usług.

5.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, w tym:

5.3.1. Wykonawca dysponuje i skieruje do realizacji niniejszego zamówienia 
osoby o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu: 

 minimum  1  osobę  posiadającą  wykształcenie  ogrodnicze,  leśne, 
rolnicze, kształtowanie terenów zielonych lub architektura krajobrazu, z 
co najmniej  5-letnim doświadczeniem w zakresie nadzoru robót  przy 
utrzymaniu terenów zieleni, 

 minimum 2 osoby posiadające ukończony kurs lub szkolenie w zakresie 
obsługi pilarek spalinowych oraz posiadające aktualne zaświadczenie 
lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  pracy  na  wysokościach  oraz 
posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie.

Przez wymagane doświadczenie zawodowe na danym stanowisku 
rozumie się łączną ilość przepracowanych lat na danym stanowisku. 
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5.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej:

6. Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym, 
osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia,  zdolnościach  finansowych  lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

7. Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zamawiający  wyklucza  wykonawców 
w przypadku zaistnienia okoliczności,  o  których mowa w art.  24  ust.  1,  2  oraz 2a 
ustawy.

8. Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadomi 
równocześnie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  o  wykonawcach,  którzy  zostali  
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10.Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na 
podstawie  dostarczonych  przez  wykonawców  oświadczeń  i  dokumentów,  według 
formuły „spełnia – nie spełnia”.

4. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU.

1. Wykonawca  na  żądanie  zamawiającego  i  w  zakresie  przez  niego  wskazanym jest 
zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków 
ubiegania się o zamówienie i brak podstaw wykluczenia.

2. W  celu  potwierdzenia  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
2.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na 

formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,
2.2.Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z załączeniem  dowodów 
/poświadczenie  lub  inne  dokumenty,  jeżeli  z  udowodnionych  przyczyn  o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w stanie  uzyskać poświadczenia/ 
dotyczących najważniejszych usług, określających, czy usługi zostały wykonane w 
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sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki ogrodniczej i prawidłowo ukończone.   

2.3.Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
odpowiedzialnych  za  kierowanie  pracami  oraz  wykonywanie  przedmiotu 
zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a  także 
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do 
dysponowania tymi osobami, 

3. Zamawiający  wezwie  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych  przez  zamawiającego  oświadczeń  lub  dokumentów,  lub  nie  złożyli 
pełnomocnictw,  albo którzy złożyli  dokumenty zawierające błędy lub złożyli  wadliwe 
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania.

4. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie  przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu  określonych  przez 
zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

5. Zamawiający  wezwie  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  do  złożenia 
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

6. Dokumenty należy złożyć  w formie oryginału lub kopii  poświadczonej  za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim 
przypadku  wykonawca  wskazuje  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie 
powierzy podwykonawcy.

2. Wykonawca  podaje  w  ofercie  nazwy  (firmy)  podwykonawców,  na  których  zasoby 
powołuje się na zasadach określonych w art.  26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Podmiot,  który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.  26 ust.  2b 
ustawy,  odpowiada  solidarnie  z  wykonawcą  za  szkodę  zamawiającego  powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.
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4. Jeżeli  wykonawca  zmieni  albo  zrezygnuje  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby 
powoływał  się  w celu  wykazania  spełniania warunków udziału  w postępowaniu,  to 
zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki  w stopniu  nie  mniejszym niż  wymagany 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod 
rygorem nieważności, na formularzu, lub w oparciu o formularz „Oferta”, stanowiący 
załącznik do SIWZ.

2. Ofertę  należy  napisać  w  sposób  trwały,  np.  na  maszynie  do  pisania,  komputerze, 
długopisem lub nieścieralnym atramentem.

3. Do oferty należy załączyć:
3.1.wymagane  przez  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty określone  w 

Rozdziale 4, ust. 2 SIWZ
3.2.Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania 

w okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  sporządzone  na 
formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący załącznik do SIWZ,

3.3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy,  w  przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3.4.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje 
pełnomocnik,

3.5.Wykaz  części  zamówienia,  których  wykonanie  wykonawca  powierzy 
podwykonawcom,

3.5.1. nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje 
się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3.5.2. jeżeli  wykonawca  polega  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów -  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania 
zamówienia,

3.6. listę  podmiotów  należących  do  tej  samej grupy kapitałowej,  w  rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 
50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że wykonawca nie należy do 
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grupy  kapitałowej,  sporządzone  na  formularzu  lub  w  oparciu  o  formularz 
stanowiący załącznik do SIWZ,

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

5. Wszystkie strony oferty i oświadczenia oraz naniesione w nich poprawki muszą być 
podpisane przez wykonawcę lub osoby upoważnione czytelnie, lub przynajmniej raz – 
na pierwszej stronie - opisane pieczątką imienną i parafowane a następne strony – 
parafowane.

6. Wykonawca  może  zastrzec  informacje  stanowiące  tajemnice  przedsiębiorstwa 
w rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  nie  później  niż 
w terminie składania ofert,  wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa  oraz  zamieszczając  klauzulę  „Poufne”.  Wykonawca  nie  może 
zastrzec nazwy /firmy/  oraz  adresu siedziby,  ceny,  terminu wykonania  zamówienia, 
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

7. Wszystkie  strony  oferty  i  załączników  należy  ponumerować  i  spiąć  w  sposób 
uniemożliwiający ich wypadanie.

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Należy  określić  cenę  brutto  /łącznie  z  podatkiem  VAT  za  wykonanie  przedmiotu 
zamówienia na druku, lub w oparciu o druk „Oferta”, stanowiący załącznik do SIWZ.

2. Wszystkie kwoty określone cyfrowo należy zapisać z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

3. Cena  oferty  musi  uwzględniać  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia.

4. Wynagrodzenie wykonawcy przedmiotu zamówienia nie będzie waloryzowane.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Trzcianki, 64-980 Trzcianka, 
ul. Sikorskiego 7, do dnia 30.05.2015 roku, do godz. 1000.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej  kopercie,  oznaczonej  według poniższego 
wzoru:
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Nazwa i adres
wykonawcy

Gmina Trzcianka
ul.Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

PRZETARG
UTRZYMANIE ZIELENI

OFERTA

NIE OTWIERAĆ PRZED 30.05.2015 r. godz. 1030

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowana/.

3. Każdy  wykonawca  składający  ofertę  otrzyma  od  zamawiającego  potwierdzenie  jej 
przyjęcia zawierające w szczególności datę i godzinę złożenia oferty.

4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla poszczególnych części.

5. Wykonawca może  wprowadzić  zmiany lub  wycofać  złożoną  ofertę  przed  terminem 
składania ofert. Zmiana lub wycofanie powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie 
z zasadami  określonymi  powyżej  a  koperta –  w miejsce „OFERTA”  -  powinna być 
oznaczona odpowiednio hasłem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

6. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

8. Przedłużenie  okresu  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.

9. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  okresu  związania  ofertą  nie  powoduje 
utraty wadium.

10.Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
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10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2015 roku o godz. 1030 w sali  sesyjnej Urzędu 
Miejskiego Trzcianki, ul. Sikorskiego 7.

2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, którą powołuje kierownik zamawiającego.

3. Oferty,  które  wpłynęły  po  wyznaczonym  terminie  nie  będą  otwierane  i  zostaną 
odesłane wykonawcy po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Przed otwarciem ofert Komisja sprawdzi i okaże obecnym stan ich zabezpieczenia.

5. Oferty otwierane będą w kolejności ich wpływu według następującego porządku:
5.1. koperty  oznaczone  hasłem  „WYCOFANIE”  zostaną  odczytane  w  pierwszej 

kolejności. Oferty wycofane nie będą otwierane.
5.2.w drugiej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „OFERTA”.
5.3. jako ostatnie zostaną otwarte koperty oznaczone hasłem „ZMIANA”.

6. Otwarcie ofert jest jawne.

7. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia  ofert  podane zostaną informacje o nazwach /firmach/  i  adresach 
wykonawców  a  także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia, 
okresu gwarancji  i  warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną 
niezwłocznie przekazane wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek.

11. BADANIE OFERT.

1. Komisja Przetargowa sprawdzi czy oferta spełnia warunki i wymogi ustawy i SIWZ.

2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

3. Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  negocjacji  między  zamawiającym  a  wykonawcą 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej 
oferty, z zastrzeżeniem punktu poniżej.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:
4.1.oczywiste omyłki pisarskie,
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4.2.oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek,

4.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty.

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
6.1. jest niezgodna z ustawą,
6.2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
6.3. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
6.5. została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu 

o udzielenie zamówienia,
6.6. zawiera błędy w obliczaniu ceny,
6.7.wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w punkcie 4.3,
6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia  oraz  budzi  jego  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 
przedmiotu  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub 
wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości  
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający 
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny w zakresie, o którym mowa w  art. 90 ust. 1 
pkt. 1 i 2.    
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12. KRYTERIA OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i ich procentowego 
znaczenia w skali 100 punktowej:

KRYTERIUM OCENY WAGA
SPOSÓB

PUNKTOWANIA

CENA OFERTY  (K)
90

wg wzoru:

TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY (T) 10

wg wzoru:

100 O = KC + TC

gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium cena 
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
TC - ilość punktów przyznanych wykonawcy – kryterium termin płatności faktury 
TOB – termin płatności faktury w ofercie badanej
TMAX – maksymalny termin płatności faktury (max. 30 dni, min. 14 dni) 
O – łączna ocena punktowa

1.1. KRYTERIUM 1 – Cena
W  kryterium  „cena  oferty”  ocena  ofert  zostanie  dokonana  na  podstawie  wzoru 

przedstawionego w pkt. 1.
Oferta  najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 90 pkt.  Cenę należy wyliczyć  do 

dwóch miejsc po przecinku.
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1.2. KRYTERIUM 2 – Termin płatności faktury
Ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  wzoru  przedstawionego  w  pkt.  1, 

uwzględniając wskazany przez Wykonawcę termin płatności faktury, liczony od daty 
poprawnie wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zaoferowany termin może wynosić: minimalnie 14 dni i maksymalnie 30 dni.    

2. Na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert zamawiający  będzie  oceniał  każdą  spośród 
nieodrzuconych ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie 
dotyczącym  wewnątrzwspólnotowego  nabycia  towarów,  zamawiający  w  celu  oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone 
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  zamawiającego  ofert  dodatkowych. 
Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż 
zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  zamawiający  zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty o
6.1.wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę /firmę/,  albo  imię  i  nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy  wykonawców,  którzy złożyli  oferty  a  także 
punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
Informację taką zamawiający umieści także na własnej stronie internetowej oraz na 
tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie,

6.2.wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne,

6.3.wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

6.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.
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13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
/ZNWU/.

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14. ZAWARCIE UMOWY.

1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie:
2.1.  nie  krótszym  niż  5  dni,  licząc  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze 

najkorzystniejszej,  jeżeli  zawiadomienie  to  zostanie  przesłane  faxem lub  drogą 
elektroniczną,

2.2.  nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób.

3. Umowa może zostać zawarta przed upływem terminów, o który mowa w punkcie 1, 
jeżeli:
3.1.w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,
3.2.nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Umowa zostanie zawarta w siedzibie zamawiającego.

5. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

6. Projekt umowy przygotuje zamawiający.

7. Zakres  świadczenia  wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego 
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia,  zamawiający  zażąda  przed  zawarciem  umowy,  umowy  regulującej 
współpracę tych wykonawców.

9. Niedopuszczalne  jest  wprowadzanie  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy 
w stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  z 
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.

10.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawierania 
umowy,  zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  tym  przypadku  wykonawca  może  żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub 
nie  wnosi  ZNWU,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania ich  ponownego badania i  oceny,  chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

15. PROJEKT UMOWY.

UMOWA NR …................

Umowa  zawarta  w  dniu  …......  2015r.,  w  Urzędzie  Miejskim  Trzcianki,  pomiędzy 
Gminą Trzcianka,  ul.  Sikorskiego 7,  64-980 Trzcianka,  zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, 
reprezentowaną przez:

Krzysztofa Czarneckiego - Burmistrza Trzcianki,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Bożeny Niedźwieckiej,
a
…................................................................................................
 zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
…................................................................................................

o następującej treści:
§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  zadania 
„Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”  zgodnie  z przyjętą ofertą 
przetargową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z wymogami określonymi w 
dokumentacji  przetargowej,  zasadami  wiedzy  technicznej,  oraz  obowiązującymi 
przepisami i normami.

3. Szczegółowy zakres prac przedstawiają, stanowiące integralną część umowy:
3.1. oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy
3.2. specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załącznikami  – 

załącznik      nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca  uznaje,  że  dokumenty  o  których  mowa  w  § 3  ust.  3.1  i  3.2,  są 

wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania.
5. Wykonawca  zapewni  we  własnym  zakresie  materiały  niezbędne  do  wykonania 

zadania.  Strony  ustalają,  że  prace  prowadzone  będą  profesjonalnie,  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami i normami w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie  przyrody (Dz. U. z  2013r. poz. 267 ze zm.).

6. Wykonawca  gwarantuje  pełną  żywotność  materiału  szkółkarskiego  w  okresie  
12 miesięcy od dnia odbioru nasadzenia. 
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§ 2

1. Realizację przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie od dnia podpisania niniejszej 
umowy, a zakończy dnia 30 kwietnia 2016 roku.

2. Do realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia Wykonawca przystąpi 
po telefonicznym, a następnie pisemnym (za pośrednictwem poczty elektronicznej) 
zleceniu  przez Zamawiającego,  z  uwzględnieniem terminów,  o  których mowa w 
opisie  przedmiotu  zamówienia  zawartym  w  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia.  

3. W  razie  naruszenia  warunków  umowy  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego, 
stronom  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy  z  zachowaniem 
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie, przypadającego 
na ostatni dzień miesiąca.

4. Określone  przez  Zamawiającego  ilości  usług  poszczególnych  rodzajów  mają 
charakter szacunkowy i Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tych ilości 
w każdym czasie.

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.1. Zapewnienie nadzoru;
1.2. Odebranie wykonanych prac zrealizowanych zgodnie z umową;
1.3. Zapłata umówionego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy :
2.1. Wykonanie  przedmiotu  określonego  w  §  1  niniejszej  umowy,  zgodnie  ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i z 
zachowaniem najwyższej  staranności;

2.2. Wykonanie  przedmiotu  umowy  przy  pomocy  osób  posiadających 
odpowiednie  kwalifikacje,   przeszkolonych  w  zakresie  przepisów  bhp   oraz 
wyposażonych w odpowiedni, sprawny sprzęt i narzędzia;

2.3. Zapewnienie  nadzoru  technicznego  nad  realizowanym  zadaniem,  nadzór 
nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny;

2.4. Informowanie  inspektora  sprawującego  nadzór  o  problemach  i 
okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość  prac  lub  opóźnienie  terminu 
zakończenia przedmiotu umowy;

2.5. Zgłaszania  przedmiotu  umowy  do  odbiorów  częściowych  i  końcowego, 
uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 
wad;

2.6. Ponoszenie  odpowiedzialności  wobec  osób  trzecich  za  wszelkie  szkody 
spowodowane w związku z prowadzonymi pracami.

2.7. Zakupu pozyskanego drewna po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie;
2.8. Zapłaty  Zamawiającemu  za  pozyskane  drewno  po  cenie  jednostkowej 

wskazanej w ofercie za faktyczna ilość pozyskanego drewna opałowego.
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§ 4

1. Podczas  realizacji  zadania  strony  reprezentowane  będą  przez  upoważnionych 
pracowników. 
1.1. Inspektorem nadzoru i  odbioru prac związanych z  przedmiotem niniejszej 

umowy  z  ramienia  Zamawiającego  będzie  inspektor  ds  utrzymania  zieleni 
Aleksandra  Majchrzak,  tel.  662  239  037,  e-mail:  zielen@trzcianka.pl,  z 
uprawnieniami Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni (INTZ) oraz specjalisty od 
nadzoru prac w drzewostanie.

1.2. Z ramienia Wykonawcy upoważniony do odbioru wykonanych prac będzie 
…................

§ 5

1. Wykonawca otrzymywał będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość usług 
poszczególnych  rodzajów  według  cen  jednostkowych  brutto  określonych  przez 
Wykonawcę w ofercie przetargowej - załącznik nr 2 do umowy.

2. Łączne  wynagrodzenie  brutto  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nie  może 
przekroczyć  kwoty  …...................zł,  słownie: 
…....................................................................................

3. Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze 
VAT, wystawionej po protokolarnym odbiorze prac, w terminie do 14  dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Za  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  uznaje  się  datę  uznania  konta 
bankowego Wykonawcy.

5. Faktury  będą  wystawiane  na  Zamawiającego:   Gmina  Trzcianka,  
ul. Sikorskiego 7, 64 - 980 Trzcianka, NIP: 763-20-94-861, REGON: 570791129.

6. Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie są cenami ostatecznymi i niezmiennymi 
przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

7. W  przypadku  przedstawienia  przez  Wykonawcę  nieprawidłowej  faktury  VAT, 
Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

8. Wykonawcy  nie  przysługuje  żadne  roszczenie  względem  Zamawiającego  w 
przypadku,  gdy  środki  finansowe  określone  w  ust.  2  nie  zostaną  w  pełni 
wykorzystane do terminu zakończenia umowy.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu za każdy pozyskany metr 
sześcienny drewna,  zgodnie  z  ofertą  przetargową,  cenę wraz  z  podatkiem VAT 
w wysokości …........................zł (słownie …...................................................).

2. Wykonawca  jest  zobowiazany  do  zakupu  pozyskanego  drewna  po  cenie 
jednostkowej wskazanej w ofercie .

3. Wypłata  należności  wynikającej  z  wystawionej  przez  Zamawiajacego  faktury 
nastąpi na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (potrącenie 
z faktury Wykonawcy za usługę wycinki drzew).

______________________________________________________________________24
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA

mailto:zielen@trzcianka.pl


Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                          RPI.271.10.2016.JS
64-980 Trzcianka

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  wystawienie  faktury  przez  Zamawiajacego  bez 
podpisu Wykonawcy. 

5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przesłanie  faktury  drogą  elektroniczną  na  adres 
e-mail….............................. oraz listem poleconym na adres …................................

§ 7 

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  posiadania  ubezpieczenia  OC  z  tytułu 
prowadzonej działalności na pełen zakres przedmiotu umowy przez cały czas jej 
obowiązywania.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wglądu  do  zawartej  umowy  z  zakładem 
ubezpieczeniowym i kontroli spełniania warunku określonego w ust. 1.

§ 8

1. Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  ich  formą  odszkodowania  będą  kary 
umowne.

2. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej:
2.1. Jeżeli  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  nastąpi  opóźnienie  w 

realizacji  przedmiotu  umowy,  w  wysokości  0,03%  łącznego  wynagrodzenia 
brutto określonego       w  § 5 ust 2 za każdy dzień opóźnienia;

2.2. W  przypadku  rozwiązania  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego § 5 
ust 2.

3. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki w wysokości ustalonej ustawowo, w razie 
nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego.

4. Jeżeli  kara  umowna,  o  której  mowa  w  ust.  2,  nie  pokryje  poniesionej  szkody,  
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5. Zamawiający  może  potrącić  naliczone  kary  umowne  z  wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy.

§ 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:
1.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie  leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć  w chwili 
zawarcia umowy,

1.2. ogłoszenia upadłości lub rozwiązania Wykonawcy,
1.3. wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy;

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 5 dni, licząc od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  uzna,  że  Wykonawca  wykonuje 
przedmiot umowy w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji 
prac  określonych  w  niniejszej  umowie  albo  narusza  opisane  obowiązki  stron, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w 
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tym celu  odpowiedni  termin.  Po  bezskutecznym upływie  wyznaczonego  terminu 
Zamawiający może od umowy odstąpić. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 lub 3, 
Wykonawca  ma  prawo  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  za  prace 
wykonane   do dnia odstąpienia od umowy.

§ 10

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące  przepisy,  w  szczególności  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamówień 
publicznych.

3. Wszelkie  spory  wynikajace  z  niniejszej  umowy  lub  pozostające  w  związku  
z  nią,  będą  rozwiązywane  w  trybie  mediacji  zgodnie  z  Regulaminem  Ośrodka 
Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

4. Jezeli spór nie zostanie rozwiązany zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy 
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy w terminie 30 dni po złożeniu 
wniosku  o  przeprowadzenie  mediacji  lub  innym terminie  uzgodnionym pisemnie 
przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie przez właściwy 
sąd.

§ 11

Umowę  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  których  3  otrzymuje 
Zamawiający a 1 Wykonawca.

Wykaz za  łączników ;  
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy.
Załącznik nr 2 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

   

ZAMAWIAJĄCY :                                               WYKONAWCA:

16. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.

1. Na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - środki 
ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 
miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub mógł ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
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17. Druk OFERTA

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax.........................................................................................................

E-mail …………………………………………………………………………………………….

OFERTA
 „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia za cenę:

Netto.................................................zł

słownie............................................................zł

Podatek VAT (…......%)................................zł

Brutto.................................................zł

słownie.............................................................zł

2. Oferujemy termin płatności faktury:

............ dni

(słownie: ........................................................ dni)

3. Oferujemy zakup pozyskanego drewna w cenie: 

…........................  zł/m3 

(słownie: …......................................................................................)

______________________________________________________________________27
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA



Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                          RPI.271.10.2016.JS
64-980 Trzcianka

4. Pielęgnacja drzewostanu
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TABELA PRAC ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU

Lp VAT WARTOŚĆ OGÓŁEM (brutto)

1 5

2 30

3 5

4 30

5 60

6 40

7 5

8 300

9 20

10 1

11 100

RAZEM

RODZAJ WYKONYWANEJ 
CZYNNOŚCI

WARTOŚĆ 
netto

WARTOŚĆ 
brutto

SZACOW
ANA 

ILOŚC 
SZTUK

Wycinka drzewa o obwodzie 
pnia  do 100cm bez 

frezowania
Wycinka drzewa o obwodzie 

pnia powyżej 100cm bez  
frezowania

Frezowanie pnia do 30cm     
średnicy

Frezowanie pnia powyżej 
30cm średnicy

Przycinanie sanitarno-
pielęgnacyjne drzew

Cięcie formujące koron 
drzew wysokich

Cięcie korygujące statykę    
drzew

oczyszczanie pni drzew            
       z odrostów do wysokości 

250cm
formowanie  koron młodych 

drzew
Wiązania elastyczne koron 

drzew
Podlewanie drzew o 

obwodach pni do 20cm
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5. Pielęgnacja zieleni
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PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI

Lp RODZAJ PRAC VAT

1 m² 300

2 m² 300

3 m² 8000

4 m² 3500

5 500

RAZEM

JEDNOSTKA 
MIARY

WARTOŚĆ  
ZA 

WYKONANIE 
PRAC O 

OBMIARZE 1 
JEDNOSTKI 

NETTO

WARTOŚĆ  
ZA 

WYKONANIE 
PRAC O 

OBMIARZE 1 
JEDNOSTKI 

BRUTTO

 OBMIAR 
PRAC 

WARTOŚĆ 
OGÓŁEM BRUTTO 

Przycinanie róż 
okrywowych i 
rabatowych

 zwalczanie 
szkodników 

(przędziorki) róż

Wycinanie 
zakrzewień w 

wieku do 10 lat

Zakładanie 
trawników

Wywóz lub 
zrębkowanie 

gałęzi o średnicy 
do 7cm

m³
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6. Nasadzenia roślin
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WYKAZ ROŚLIN DO NASADZEŃ 

Lp

ROŚLINA

WIELKOŚĆ  SADZONEK VAT

NAZWA ŁACIŃSKA NAZWA POLSKA

1 c20 250+ 30

2 Acer platanoides „Globosum”” Klon pospolity „Globosum” c30  Pa 220/14-16cm  6

3 Acer platanoides „Leopoldii” Klon pospolity „Leopoldii” c30  Pa 220/14-16cm  3

4 Acer campestre „Elsrijk” Klon polny „Elsrijk” c30  Pa 220/14-16cm  25

5 c30  Pa 220/14-16cm 16

6 Carpinus betulus „Fastigiata' Grab pospolity „Fastigiata” c30  Pa 220/14-16cm 4

7 Picea omorica Świerk serbski bryła/poj. 160+ 14

8 Picea pungens glauca Świerk srebrny bryła/poj. 160+ 6

9 Prunus eminens „Umbraculifera” c30  Pa 220/14-16cm  26

10 Prunus serrulata „Amanogawa” c5 180+ 10

11 Syringa meyeri Palibin” Lilak Meyera „Palibin” c2 20/30 140

KOSZT 
ZAKUPU, 

POSADZENIA I 
PIELĘGNACJI   1 
SZTUKI NETTO

WARTOŚĆ 
BRUTTO 1 

SZTUKI

ILOŚĆ 
ROŚLIN 

OGÓŁEM 
WARTOŚĆ BRUTTO

Quercus "Monument” lub 
„Fastigiata”

Dąb „Monument” lub  
"Fastigiata"

Acer platanoides „Crimson 
Sentry”

Klon pospolity „Crimson 
Sentry”

Wiśnia osobliwa 
„Umbraculifera”

Wiśnia piłkowana 
„Amanogawa”



Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7                                          RPI.271.10.2016.JS
64-980 Trzcianka

______________________________________________________________________31
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZCIANKA

14 Potentilla fruticosa „Snowbird” c2 20/30 500

15 Potentilla fruticosa „Sommerflor” c2 20/30 400

16 Juniperus virginiana „Grey Owl” Jałowiec wirgionijski „Grey Owl” c3 20/30 30

17 c3 20/30 30

18 Taxus media „Viridis” Cis pośredni „Viridis” C3  wys.50-60 40

19 Taxus baccata „Repandens” Cis pospolity „Repandens” C3 20/30 20

20 Juniperus sabina „Mas” Jałowiec sabiński „Mas” c3 20/30 60

21 Hedera helix Bluszcz pospolity P11 20

22 Pinus mugo var. Pumilio Kosodrzewina „Pumilio” c3 20/30 10

23 Hemerocallis „Stella d'Oro” Liliowiec „Stella d'Oro” P11 100

24 Aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula nana) P9 2400

25 Aksamitka rozpierzchła (Tagetes patula nana) multiplant 1000

26 Begonia wieczniekwitnąca P9 500

27 pelargonia bluszczolistna P9 120

28 pelargonia pasiasta P12 100

29 Starzec P9 200

30 Bluszczyk kurdybanek P9 10

RAZEM

Pięciornik krzewiasty 
„Snowbird”

Pięciornik krzewiasty 
„Sommerflor”

Juniperus pfitzeriana „Gold 
Coast”

Juniperus pfitzeriana „Gold 
Coast”
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7. Podsumowanie

7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i 
nie  wnosimy do niej  zastrzeżeń,  że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do 
określenia ceny oferty i właściwego wykonania zamówienia.

8. Oświadczamy, że podana przez nas cena oferty zawiera wszystkie koszty konieczne do 
właściwego wykonania przedmiotu zamówienia

9. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SIWZ.
10. Oświadczamy, że  akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w 

SIWZ.
11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej  
oferty  do  zawarcia  umowy  na  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego.

12. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od upływu terminu składania 
ofert.
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L.p.

1 Pielęgnacja drzewostanu dodać

2 dodać

3 Pielęgnacja terenów zieleni dodać

4 odjąć

RAZEM

                          RODZAJ USŁUGI                          
    wchodzacej w skład zadania  "Utrzymanie 
zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka"

                   WARTOŚĆ OGÓLNA ZADANIA                
   "Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy 

Trzcianka"

Posadzenie drzew , krzewów , bylin , traw            
  i roślin jednorocznych 

Zakup 15 m³ drewna pochodzącego z usunięć 
drzew
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13. Oświadczamy, że następujące usługi zrealizujemy przy udziale Podwykonawców:
a) ……………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………….

14. Oświadczamy, że wszystkie stronice oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i 
cała oferta składa się z ............... stron.

15. Załącznikami oferty są:

NAZWA ZAŁĄCZNIKA NUMER STRONY

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

(miejscowość, data ) (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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18. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego.

Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na:

„Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”

 -  określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji 
warunków zamówienia.

..............................................      .................................................................................
( miejscowość, data ) ( podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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19. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczamy,  że  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia publicznego na:

„Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

 .....................................             .................................................................................
( miejscowość, data ) (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy )
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20. Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Nazwa wykonawcy .........................................................................................................

Adres wykonawcy ...........................................................................................................

Numer telefonu / fax........................................................................................................

Jako wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Trzcianka”

oświadczam*, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej.

□ należę  do  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  
o ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.  U.  Nr  50,  poz.  331,  z  późn.  zm.), 
w której skład wchodzą następujące podmioty:

* właściwe zaznaczyć  „X“,  w przypadku,  gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej 
należy wymienić podmioty należące do grupy kapitałowej.

..............................................      .................................................................................
( miejscowość, data ) (podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
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21. Załączniki.

1. Załącznik nr 1 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC - 
Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Trzcianka

2. Załącznik nr 2 – Wykaz drzew do usunięcia
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