
Pilchowice, dnia 12.04.2013 r. 
Oznaczenie sprawy: PGO.271.6.2013 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
W POSTĘPOWANIU O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ PONI śEJ 200 000 euro  

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

    „Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice w 2013 roku” 
 

 
1. Zamawiający -nazwa i adres 

 
Gmina  Pilchowice reprezentowana przez Joannę Kołoczek-Wybierek – Wójta Gminy Pilchowice 
 z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6, 
44-145 Pilchowice 
www.pilchowice.pl 
tel + 48 32/ 235 65 21 
faks +48 32/235 69 38 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”. 

 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1) przedmiotem zamówienia jest usługa. 
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
  
77310000-6 – utrzymanie terenów zielonych 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne utrzymanie terenów zielonych w Gminie    
  Pilchowice, zgodnie z wykazem terenów szczegółowo określonych w załączniku Nr 6 do SIWZ 

2.   Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt powinien kaŜdorazowo, odpowiednio zabezpieczyć  
     rejon prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3.  Podane powierzchnie są powierzchniami orientacyjnymi, podanymi w celu oszacowania wartości 

zamówienia i porównania ofert. Wykonawca nie moŜe zgłaszać roszczeń z tytułu róŜnic pomiędzy 
powierzchniami podanymi a rzeczywistymi. 

4.  Przed przystąpieniem do przetargu  zalecane  jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na witrynie 
internetowej „Geoportal”, w terenie lub w siedzibie Zamawiającego, celem dokonania oceny  
i oszacowania rozmiaru prac.  

5.  Do podstawowych zabiegów naleŜą: koszenie kosiarkami mechanicznymi, kosami  
w miejscach trudnodostępnych, podkaszanie skupin krzewów, uporządkowanie terenu, wywóz skoszonej 
trawy i usuniętych samosiewów, odchwaszczanie ścieŜek, zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą 
chemiczną, zgodnie z wykazem stanowiącym Zał. Nr 6 do SIWZ. 

6.  Wycięcie traw w miejscach trudnodostępnych np. przy znakach, barierach lub częściowo obsadzonych 
wykonuje się równolegle z głównym koszeniem. 

 7.  Odchwaszczenie dróg parkowych za pomocą środków chwastobójczych (herbicydy) aktualnie dostępnych  
     na rynku, odpowiadających  aprobatom technicznym wydanym przez uprawnione jednostek. 

 8.  Prace  przy zwalczaniu obcego gatunku inwazyjnego – barszczu Sosnowskiego „Heracleum     
               Sosnowski”  muszą być wykonywane w sposób, który uniemoŜliwi ponowne zakwitnięcie osobników.  

     W związku z  tym, Ŝe barszcz Sosnowskiego jest rośliną niebezpieczną prace naleŜy prowadzić  
     z zachowaniem zasad  BHP oraz szczególnej ostroŜności (np. zastosowanie odzieŜy ochronnej,  
     wykonywanie prac przy niskim nasłonecznieniu). 

 9. Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i niszczenia chwastów powinien przewidzieć moŜliwość 
korzystania z następującego sprzętu: 

 1. Kosiarek 
1) kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach  eksponowanych, 



takich jak: wysepki, parkingi, szczególnie przy drogach oraz zieleń osiedlową, 
2) kosiarki doczepnej do ciągników, do koszenia duŜych powierzchni, jak np. łąki, place  
3) kosiarki Ŝyłkowej spalinowej do koszenia w miejscach  niedostępnych, takich jak: pod  ławkami, 

przy ogrodzeniach, koszach, tablicach  informacyjnych.  
     2. Opryskiwaczy: 

opryskiwacza plecakowego, do oprysków mniejszych powierzchni i terenów  niedostępnych ew.  
opryskiwacza ciągnikowego, do oprysków duŜych powierzchni. 

10.  Wykonawca winien zagwarantować odpowiedni sprzęt i narzędzia, gwarantujące  prawidłowe  
jakościowo i terminowe wykonywanie prac.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, alejkach parkowych, dojazdach do terenu budowy 
oraz trawników. 
Wykonawca wyposaŜy swoje pojazdy na własny koszt w urządzenia wymagane w Ustawie prawo o ruchu 
drogowym - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (t.j. Dz.U.2003.32.262  
z późn. zm.).   

 11.  Wszystkie usługi naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie 
usługi naleŜy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.  

12.   Prace związane z utrzymaniem zieleni przewiduje się jako prace na zlecenie – rozumie się przez to 
zadania, które obejmować będą całokształt prac objętych niniejszym zamówieniem.  Wykonawca będzie 
je realizować na podstawie kaŜdorazowo wystawianych przez Zamawiającego zleceń, z określeniem ich 
zakresu, miejsca i terminu wykonania. Zlecenie dokonywane będzie za pośrednictwem faxu lub poczty 
elektronicznej. Termin wykonania poszczególnych prac ustalony będzie kaŜdorazowo i podany na 
wystawionym przez Zamawiającego zleceniu, przy czym nie moŜe być on dłuŜszy niŜ 14 dni.  

    13. Odbiór  robót w tym uporządkowania następować będzie w terminie 3 dni roboczych od daty 
telefonicznego lub e-mailowego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu prac 
objętych zleceniem. 

 14. Odbioru oprysków dokonuje się w momencie, gdy widać reakcję oprysku chemicznego na roślinach. 
 15. Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w umowie odpowiedzialny 

jest Wykonawca robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do informowania na bieŜąco Zamawiającego o problemach lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na zakres lub termin realizacji prac. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody osób trzecich powstałe na skutek 
prowadzonych prac lub niewykonania usług objętych umową. 
W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na ich usunięcie  

 16.  Roboty przygotowawcze Wykonawca wykonuje przed rozpoczęciem prac. 
  Do robót tych zalicza się np.: 
 1) zabezpieczenie materiałów i sprzętu do wykonania danej czynności, 

2) przygotowanie i dowóz materiałów i sprzętu do wykonania prac, 
 3) zabezpieczenie lub oznakowanie miejsca pracy, 

4) przygotowanie terenu w sposób wykluczający uszkodzenie uŜywanego przez Wykonawcę  sprzętu  
 17. Koszenie traw i chwastów jest to jeden z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zieleni. 

Prace obejmują zarówno koszenie na terenach płaskich jak i skarpach według jednej stawki. Roboty 
obejmują ustalenie obszaru objętego koszeniem, prace przygotowawcze polegające na usunięciu 
ewentualnych zanieczyszczeń mogących spowodować uszkodzenie kosiarek, dowóz sprzętu  
i pracowników, koszenie, koszenie w miejscach trudno dostępnych, uporządkowanie terenu i wywóz 
skoszonej trawy,  liści i samosiewów z terenów zgodnie z wykazem terenów objętych zamówieniem 
określonym szczegółowo w Zał. Nr 6 do SIWZ  najpóźniej do 3 dnia  po zakończeniu prac.  
Wszelkie odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością Wykonawcy zatem 
pozostałości roślinne powstałe w wyniku przeprowadzonych prac Wykonawca winien usunąć bądź 
zagospodarować  we własnym zakresie i na własny koszt. 

 18. Trawa i chwasty nie mogą powodować ograniczeń widoczności, nie mogą zasłaniać urządzeń 
drogowych (np. barier, znaków) co moŜe stworzyć zagroŜenia dla ruchu drogowego lub utrudnić 
droŜność rowów odwadniających. 
Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się 
kosiarkami Ŝyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach 
traw, chwastów i jednorocznych samosiejek  kosą. 

19.   Przy chemicznej walce z chwastami, barszczem Sosnowskiego  i samosiewami Wykonawca stosuje  
      opryski:  

 1) środkami chwastobójczymi selektywnymi, likwidującymi chwasty dwuliścienne z tym, Ŝe oprysk 
     powinien być Wykonany w okresie intensywnego rozwoju roślin, 



 2) środkami do całkowitego niszczenia roślin zielonych, przy czym oprysk naleŜy  wykonywać  w miarę  
     potrzeby przez cały okres wegetacji, od wiosny do jesieni. 

  NaleŜy brać pod uwagę, Ŝe środki chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich    
   nieumiejętne stosowanie moŜe powodować zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt. 

     3) Wykonawca winien poinformować mieszkańców o terminie przeprowadzania oprysków w formie  
         obwieszczenia 

 20.   Trwałe usunięcie samosiewów  uzyskuje się przez wykopanie roślin na głębokość minimum  20 cm 
poniŜej płaszczyzny gruntu. Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny. 

 21.   W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności koszenia trawy  
i niszczenia chwastów, zgodnie z wymaganiami, w tym w szczególności: 
1) usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarek, 
2) usunięcia, zniszczenia skoszonej trawy, chwastów, liści i samosiejek zgodnie z wymaganiami, 
3) kontrolowania jakości i ilości środków chwastobójczych przy chemicznym niszczeniu chwastów itp. 

 22. Przy kalkulowaniu cen jednostkowych naleŜy uwzględnić wszystkie niezbędne składniki oraz ilość osób 
niezbędnych do wykonania danej czynności.  

 23. Wykaz kalkulowanych cen jednostkowych wskazuje ceny brutto zawierające wszystkie stosowne 
narzuty przy uwzględnieniu wszelkich niezbędnych składników  min. robocizny, załadunku, transportu, 
wywozu zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania czynności, materiały, sprzęt, opłaty za 
składowanie itp. elementy niezbędne do wykonania danej czynności związanej z pielęgnacją, bieŜącym  
utrzymaniem terenów zieleni i usuwaniem chwastów. 

 
Cena 1 m2 koszenia obejmuje: ustalenie miejsc koszenia, roboty przygotowawcze (usunięcie obcych 
zanieczyszczeń z miejsc pracy kosiarki), dostawę i pracę sprzętu do koszenia, koszenie traw, chwastów 
i usunięcia samosiewów (w wieku do 10 lat), wycięcie traw w miejscach niedostępnych, grabienie  
i wywóz skoszonej trawy i chwastów, odtransportowanie sprzętu, kontrolę i pomiary. 
 
Cena 1 m2 chemicznej walki z chwastami i samosiewami obejmuje: ustalenie miejsc usuwania 
chwastów, dostawę materiałów i sprzętu, oprysk środkami chwastobójczymi lub środkami do 
całkowitego niszczenia roślin, odtransportowanie sprzętu, usunięcie obumarłych roślin, kontrolę  
i pomiary. 

  
4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. 

 

5. Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje moŜliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień 

uzupełniających.  

6. Oferty wariantowe  

 
Zamawiający nie przewiduje moŜliwości składania ofert wariantowych.  

 
7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia  

 
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w terminie: od  dnia podpisania umowy do 31 października  
     2013r. 
2. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT za zrealizowane 

zlecenie na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot 
zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. 

3. Dopuszcza się wystawiania faktur częściowych na koniec kaŜdego miesiąca na podstawie protokołu  
    odbioru prac objętych zleceniem. 

 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

 oceny spełniania tych warunków  
 
Warunki uczestnictwa w przetargu określone są w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w niniejszej SIWZ. 



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust 
1 ustawy Pzp dotyczące: 
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia pozwalające na realizację 
zamówienia.  

  2.  Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia. 

3.  Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia. 

4.  Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. 

5.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia. 

6.  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach  
 i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

7.  Z treści złoŜonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ Wykonawca spełnił warunki    
      wymienione powyŜej. 
 

9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta 
 

1) Dokumenty, jakie naleŜy złoŜyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 2 do SIWZ) 

2) dokumenty, jakie naleŜy złoŜyć w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy pzp:  
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp (Zał. nr 3 

do SIWZ) 
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty 
określone powyŜej dotyczące tego podmiotu. 
  
3) jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedkłada:  
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert, albo dokument zawierający 
oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŜone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego  odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraj, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, jeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub  
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się powyŜszych 
dokumentów, 

4) oświadczenie o grupie kapitałowej o treści Zał. Nr 5 do SIWZ 
 
UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyŜej wymienionych dokumentów Ŝądanych przez zamawiającego, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3.  



 
5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeŜeniem:  

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo naleŜy załączyć do oferty w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 

- pełnomocnictwo, o którym mowa powyŜej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać 
pełnomocnika. Musi teŜ wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się  
o zamówienie i kaŜdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem,  

 
6)  wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji,  
7)  upowaŜnienie osób do podpisania oferty, które winno  bezpośrednio wynikać  z dokumentów 
 rejestrowych   dołączonych  do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty naleŜy dołączyć stosowne 
      pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

uprawnioną osobę Wykonawcy. 
 
UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych 
zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego 
dotyczące sposobu reprezentacji.  
 

UWAGA! Podpis osoby/osób upowaŜnionej składany na dokumentach, o których mowa powyŜej musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  
 
 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego  
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1) Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  
2) składane przez Wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

 
 

Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą: 
„Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice w 2013 roku” 

 
3) Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 

nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niŜ wymienione w niniejszej 
specyfikacji.  

 
 

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest Pani Gabriela Kaleta  – tel. 
(32) 235-65-69,  fax (32) 235-69-38 e mail: kaleta.g@pilchowice.pl 

 
12. Wymagania dotyczące wadium  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

13. Termin związania ofertą  
 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania z ofertą,  

z tym Ŝe zamawiający moŜe tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 



 14. Opis sposobu przygotowania oferty  

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1. Treść oferty 
musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,  

2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do 
oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,  

3) wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,  
4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy,  

5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty 
związane  
z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aŜ do podpisania umowy, ponosi wyłącznie 
wykonawca,  

6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,  
7) oferty naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie uniemoŜliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem 

otwarcia ofert. Kopertę naleŜy opatrzyć opisem: 
 

Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
 

„Utrzymanie terenów zielonych w Gminie Pilchowice w 2013 roku” 
 

Nie otwierać przed 22 kwietnia 2013r. godz. 10.30 

 
15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

 
Oferty naleŜy złoŜyć do dnia 22 kwietnia 2013r. do godz. 10.00  Miejsce składania: siedziba 
Zamawiającego. 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,  
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  22 kwietnia  2013r.  o godz. 10.30. Miejsce otwarcia: siedziba 
Zamawiającego. 
 

16. Opis sposobu obliczania ceny  
 

1) oferowaną cenę naleŜy podać w PLN w formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) cenę podaną w ofercie naleŜy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 

specyfikacji, 
3) cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie moŜe ulec zmianie w czasie trwania umowy  
      z zastrzeŜeniem art. 144  ust. 1 ustawy pzp, 

 4)  Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT. 
5)  w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający    
     doliczy do  ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie  
     z obowiązującymi przepisami na  terytorium RP. 
 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą  

 
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 

 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  
 

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  
 
Rodzaje kryteriów : 
cena          –   100 % 
 
Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium: 



Cena oferty 

     Będzie wybierana jak najniŜsza cena. Punktacja za cenę oferty ustalona będzie w sposób  następujący : 
  C1                                                         
 C  =  ........  x  100 ( pkt )                  
  C0                                                         
gdzie: 

C1 – najniŜsza cena oferowana zgodnie z formularzem ofertowym. 
Co – cena oferty badanej 
 
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców  
w zakresie powyŜszego kryterium,  

3) oferta spełniająca w najwyŜszym stopniu wyŜej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką moŜe otrzymać oferta to 100 pkt.,  

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyŜszą liczbę punktów.  
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp  

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyŜej kryterium wyboru.  
 
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty naleŜy podać w zaokrągleniu do pełnych 
groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
(...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360)- „końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze 
zaokrągla się do 1 grosza”  

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

 po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
1) z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach 

określonych we wzorze umowy – stanowiącym Załączniki nr 4.  
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niŜ po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 

ustawy pzp,  
3)  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązani będą do złoŜenia w siedzibie zamawiającego - nie później niŜ dzień przed 
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy 
podmiotów działających wspólnie,  

4)  w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niŜ wskazana(e) w dokumentach rejestrowych 
naleŜy złoŜyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być 
udzielone przez osobę/osoby upowaŜnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,  

 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 

21. Istotne postanowienia umowy  
 

Istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy – Załącznik nr 4. 
 
 

22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy  
 

1. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
 treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
2. Zmiany skutkujące zmianą terminu wykonania zamówienia: 
    a)  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
         - klęski Ŝywiołowe 
    b)  zmiany spowodowane działaniem siły wyŜszej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 
    c)  zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezaleŜnymi od Zamawiającego,  
          których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
    d)  skrócenie terminu realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia   
         Wykonawcy. 


